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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με το πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου νόµου επιδιώκεται
ο εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας για το σύµφωνο συµβίωσης προς δύο βασικές κατευθύνσεις: Αφενός η ισχύς
του συµφώνου επεκτείνεται και στα οµόφυλα ζευγάρια,
και αφετέρου η σηµασία και οι συνέπειες του συµφώνου
ενισχύονται, δεδοµένου ότι αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσµοί µεταξύ των µερών. Επίσης, ενισχύεται η ιδιωτική αυτονοµία των µερών, ιδίως στις περιουσιακές τους
σχέσεις. Γενικά, ο νέος νόµος επιδιώκει µια ισορροπία
µεταξύ αφενός της ιδιωτικής αυτονοµίας και αφετέρου
της ανάγκης προστασίας των οικογενειακών σχέσεων,
µε βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης,
δεδοµένου ότι το σύµφωνο συµβίωσης αποτελεί µεν µια
σύµβαση, δηµιουργούνται ωστόσο οικογενειακές σχέσεις µεταξύ των µερών. Παράλληλα, τροποποιούνται και
τέσσερις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ώστε αυτές να
εναρµονίζονται µε τις προτεινόµενες στο παρόν σχέδιο
νόµου διατάξεις.
Σε ό,τι αφορά τις ενώσεις των οµόφυλων προσώπων, η
αναγκαιότητα της νοµικής, επίσηµης αναγνώρισής τους
προκύπτει από τις αρχές της ισότητας των πολιτών και
του σεβασµού της διαφορετικότητας, όπως αυτά προστατεύονται ήδη στο ελληνικό Σύνταγµα και στην ΕΣΔΑ
(Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου).
Συνιστά, δηλαδή, υποχρέωση της πολιτείας να εγγυηθεί
την ισότιµη απόλαυση των δικαιωµάτων για όλους, ως
θεµελιώδη αρχή του εσωτερικού, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα µιας σύγχρονης έννοιας δηµόσιας τάξης.
Ειδικότερα, από τα άρθρα του Συντάγµατος κρίσιµα είναι τα άρθρα 2 παρ. 1 (o σεβασµός και η προστασία της
αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας), 4 παρ. 1 (οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου), 51 (καθένας έχει το δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του) και 9 παρ.
1 εδάφιο 2 (η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου
είναι απαραβίαστη). Στην ΕΣΔΑ εξάλλου χαρακτηριστικός είναι ο συνδυασµός του άρθρου 8, για το σεβασµό
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των προσώπων, µε
το άρθρο 14, για την απαγόρευση των διακρίσεων ως
προς την απόλαυση των δικαιωµάτων που αναγνωρίζει η
ΕΣΔΑ, µε ιδιαίτερη αναφορά στις διακρίσεις λόγω «άλλης κατάστασης», στην οποία γίνεται ερµηνευτικά δεκτό
ότι υπάγεται και ο γενετήσιος προσανατολισµός. Επίσης, το άρθρο 21 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδικάζει ρητά τις διακρίσεις
που γίνονται µε βάση το σεξουαλικό προσανατολισµό.
Ακόµη, το Συµβούλιο έχει εκδώσει διάφορες οδηγίες
για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης προσώπων, ενώ
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει κατά καιρούς σχετικά ψηφίσµατα, µε τελευταίο το ψήφισµα της
27ης Φεβρουαρίου 2014, όπου επαναλαµβάνεται η σύ-

σταση για την κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των
οµοφυλόφιλων ατόµων.
Eξάλλου, πρέπει να αναφερθεί και η καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στην υπόθεση Βαλλιανάτος κ.λπ. κατά Ελλάδος (7.11.13), για την παραβίαση των άρθρων 8
και 14 της ΕΣΔΑ, για το λόγο ότι ο ν. 3719/2008 αποκλείει τα οµόφυλα ζευγάρια από τη δυνατότητα σύναψης
συµφώνου συµβίωσης.
Γενικότερα, το ΕΔΔΑ έχει διευρύνει σηµαντικά την έννοια της «οικογενειακής ζωής», κρίνοντας ότι αυτή συνιστά πραγµατικό ζήτηµα, το οποίο εξαρτάται από την ύπαρξη ουσιαστικών στενών προσωπικών δεσµών (ΕΔΔΑ,
Τµήµα Ευρείας Σύνθεσης, Κ. και Τ. κατά Φιλανδίας,
12.7.2001, παρ. 150). Με την ερµηνεία αυτή το ΕΔΔΑ αποτυπώνει την ποικιλοµορφία των σύγχρονων οικογενειακών σχέσεων και την εξέλιξη των κοινωνικών αντιλήψεων κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι, πέρα από την
οικογένεια που θεµελιώνεται σε γάµο, προστατεύονται
επίσης οι δεσµοί που αναπτύσσονται εντός των defacto
οικογενειακών σχέσεων (ΕΔΔΑ, Kearns κατά Γαλλίας,
10.1.2008, παρ. 72, Johnston κατά Ιρλανδίας, 18.12.1986
παρ. 56). Ειδικότερα, ως προς τα οµόφυλα ζευγάρια, το
ΕΔΔΑ έχει αποφανθεί ότι ένα ζευγάρι οµοφύλων το οποίο διαβιώνει σε σταθερή σχέση απολαµβάνει «οικογενειακή ζωή» (ΕΔΔΑ, Schalk και Κopf κατά Αυστρίας,
24.6.2010, παρ. 94).
Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας, πρέπει να σηµειωθεί ότι η
Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης όπου τα οµόφυλα άτοµα δεν διαθέτουν κάποιο πλαίσιο επίσηµης αναγνώρισης της σχέσης τους. Για τα ζευγάρια
των οµοφύλων η ανυπαρξία νοµικής αναγνώρισης της
σχέσης τους προξενεί µεγάλες δυσκολίες και εµπόδια
στην καθηµερινή τους ζωή, αφού πέρα από το θέµα της
κοινωνικής περιθωριοποίησής τους, δηµιουργεί και πρακτικά ζητήµατα, όπως λ.χ. προβλήµατα περιουσιακής κατοχύρωσης, ασφάλισης ή φορολογίας. Οφείλει εποµένως και η χώρα µας να δώσει µια λύση στα συγκεκριµένα
ζητήµατα. Η αναγνώριση εξάλλου της συµβίωσης των οµόφυλων ζευγαριών δεν θέτει σε κίνδυνο ούτε το γάµο,
ούτε άλλους συνταγµατικά προστατευόµενους θεσµούς
και αξίες: και µετά από αυτή την αναγνώριση όποιος επιθυµεί να συνάψει γάµο µπορεί να το πράξει (άρα δεν υπάρχει αντίθεση µε το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Συντάγµατος που προστατεύει το γάµο), αναγνωρίζεται όµως ότι και άλλες µορφές συµβιωτικών σχέσεων εγκαθιδρύουν οικογενειακούς δεσµούς.
Στο σηµείο αυτό πρέπεινα σηµειωθεί ότι στη χώρα µας
ως τώρα πρακτικά ζητήµατα, όπως λ.χ. προβλήµατα περιουσιακής κατοχύρωσης, ασφάλισης ή φορολογίας, αντιµετώπιζαν στην Ελλάδα όχι µόνο τα οµόφυλα, αλλά
και τα ετερόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης κατά τις διατάξεις του ισχύοντος µέχρι
σήµερα ν. 3719/2008. Τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης
στερούνταν βασικών δικαιωµάτων σχετικών µε την οικογενειακή ζωή, όπως, για παράδειγµα, το δικαίωµα συνυπηρέτησης που αναγνωρίζεται στους συζύγους σε διάφορους κλάδους (π.χ. στο δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο,
στις ένοπλες δυνάµεις, κ.ά.). Η συνυπηρέτηση καθιστά
εφικτή τη συµβίωση δύο ατόµων, κατοχυρώνοντας έτσι
την ουσιαστική προστασία και απόλαυση της οικογενειακής ζωής. Αντίθετα µε ό,τι ισχύει µέχρι τώρα στη χώρα
µας, στην πλειονότητα των κρατών µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπως επισηµαίνει και το ΕΔΔΑ, παρά
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την ποικιλοµορφία των επιµέρους ρυθµίσεων σε κάθε
χώρα, τα άτοµα που συνάπτουν σύµφωνο συµβίωσης αποκτούν ένα καθεστώς παρόµοιο µε αυτό του γάµου, αφού αποκτούν δικαιώµατα που σχετίζονται µε τη φορολογία, την ασφάλεια υγείας, τα επιδόµατα κοινωνικής ασφάλισης και τις συντάξεις, τη δυνατότητα απόκτησης
άδειας παραµονής και ιθαγένειας, την άρνηση κατάθεσης ενώπιον Δικαστηρίου σε βάρος του συντρόφου, την
αναγνώριση του συντρόφου ως οικείου για ιατρικά θέµατα κλπ. (ΕΔΔΑ, Schalk και Κopf κατά Αυστρίας,
24.6.2010, παράγραφοι 31-34).
Επιπλέον, ειδικά ως προς τα οµόφυλα ζευγάρια, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΔΕΕ), διαφοροποιήσεις σε εργασιακά δικαιώµατα των ζευγαριών αυτών που συνάπτουν σύµφωνο
συµβίωσης έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ που απαγορεύει τις διακρίσεις στην
εργασία µε βάση, µεταξύ άλλων, το σεξουαλικό προσανατολισµό (ΔΕΕ, Αποφάσεις C-267/12, C-147/08, C 267/06).
Συγκεκριµένα, ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου συµπυκνώνεται σε τρία βασικά σηµεία: α) Τα µέρη του
συµφώνου εµπίπτουν στον όρο «οικογένεια» µε την έννοια του νόµου, και ασφαλώς έχουν ο ένας έναντι του
άλλου την ιδιότητα του «οικείου». β) Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου προωθούν κατά κανόνα την αρχή της ιδιωτικής αυτονοµίας, δηλαδή σέβονται την ιδιωτική βούληση,
ιδίως στον τοµέα των περιουσιακών σχέσεων, όπου τα
µέρη αφήνονται ελεύθερα να τις ρυθµίσουν όπως επιθυµούν. Έτσι, σε αντίθεση µε το γάµο, τα µέρη µπορούν να
ρυθµίσουν τα ίδια τις περιουσιακές τους σχέσεις, σύµφωνα όµως µε τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, διατηρώντας σε µεγαλύτερο βαθµό την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, εφόσον το επιθυµούν, ακόµη και σε
κληρονοµικά θέµατα. Εάν ωστόσο δεν το επιλέξουν, έχουν πλήρη δικαιώµατα, περιουσιακά και κληρονοµικά.
Αυτό αντανακλά µια σύγχρονη θεώρηση του οικογενειακού δικαίου, το οποίο αντιλαµβάνεται τα άτοµα ως αυτεξούσιες, ανεξάρτητες και ισότιµες προσωπικότητες, ικανές να ρυθµίσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, χωρίς περιττές παρεµβάσεις του νοµοθέτη, πλην αυτών
που θεωρούνται απολύτως αναγκαίες για την προστασία
των µερών και, κυρίως, των τέκνων. Συνακόλουθα. γ)
Δεν λείπουν και αναγκαστικού δικαίου διατάξεις εκεί όπου αυτό επιβάλλεται (όπως στο τεκµήριο πατρότητας
των τέκνων, το επώνυµο των µερών και των τέκνων τους
ή στα ζητήµατα της γονικής µέριµνας).

B. ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Στο άρθρο 1 του Νοµοσχεδίου, επαναλαµβάνεται περίπου η διατύπωση του ν. 3719/2008 για το σύµφωνο συµβίωσης, µε τη διαφορά ότι οι λέξεις «η συµφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων» αντικαθίστανται µε τη
διατύπωση «η συµφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους,», έτσι ώστε οι νέες διατάξεις
να ισχύουν εφεξής και για τα ζευγάρια των οµοφύλων.
Στο άρθρο 2, για τις προϋποθέσεις του συµφώνου συµβίωσης, επίσης επαναλαµβάνεται η διατύπωση του αντίστοιχου άρθρου 2 του ν. 3719/2008, προστίθεται όµως
και η ρητή διευκρίνιση ότι «ακυρότητα συνεπάγεται και η
εικονικότητα του συµφώνου», ώστε να είναι σαφές ότι,
αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στο γάµο όπου η εικονικότητα
δεν συµβιβάζεται µε την ανάµιξη στην τέλεσή του δηµό-

σιας αρχής, τα εικονικά σύµφωνα (όπως και οι λοιπές εικονικές δικαιοπραξίες) είναι άκυρα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι διατηρείται η διατύπωση του άρθρου 2 του
ν. 3719/2008 περί πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας
ως προϋπόθεσης για τη σύναψη συµφώνου συµβίωσης.
Η προϋπόθεση αυτή διαφοροποιείται από τους όρους
σύναψης γάµου, διότι κρίθηκε ότι αυτό που πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζεται είναι η προστασία ευάλωτων οµάδων (π.χ. των ανηλίκων) από το ενδεχόµενο να τύχουν εκµετάλλευσης ακόµη και από το στενό τους περιβάλλον, λόγω της έλλειψης διατυπώσεων δηµοσιότητας
του συµφώνου συµβίωσης και της ευκολότερης σε σχέση µε το γάµο διαδικασίας σύναψης και λύσης του.
Με το άρθρο 3, για το άκυρο και ακυρώσιµο σύµφωνο:
α) Διατυπώνεται µε σαφήνεια ότι στην περίπτωση της ακυρότητας του συµφώνου απαιτείται διαπλαστική αγωγή
ακύρωσης και ότι για την ανατροπή του συµφώνου χρειάζεται η σχετική διαπλαστική απόφαση να γίνει αµετάκλητη. β) Ορίζεται ότι το έννοµο συµφέρον του τρίτου
για την άσκηση αυτής της αγωγής πρέπει να είναι «οικογενειακής φύσης» (και όχι και «περιουσιακής» όπως κατά το ν. 3719/2008), Έτσι η διάταξη προσαρµόζεται σ’ αυτό που έχει υποστηριχτεί και ερµηνευτικά, δηλαδή θα
µπορεί να επικαλείται την ακυρότητα µόνο όποιος συνδέεται µε το µέρος ή τα µέρη του συµφώνου µε οικογενειακό δεσµό και γι’ αυτό έχει οικογενειακής φύσης έννοµο συµφέρον, στο οποίο εννοείται ότι περιλαµβάνεται
και το κληρονοµικό, όχι όµως και το απλό περιουσιακό
έννοµο συµφέρον των προσώπων που δεν έχουν οικογενειακό σύνδεσµο, όπως λ.χ. ο ασφαλιστής. γ) Γίνεται ρητή αναφορά και στην περίπτωση της ακυρωσίας, ώστε να
µη χρειάζεται να καταφεύγουµε σε ερµηνείες, καθώς
στο σχέδιο νόµου ορίζεται ρητά ότι «σε περίπτωση ελαττωµάτων της βούλησης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον ακυρώσιµο γάµο». Και δ) ορίζεται ρητά ότι η ακύρωση του άκυρου ή ακυρώσιµου συµφώνου έχει
αναδροµική δύναµη, δεν επηρεάζει όµως την πατρότητα
των τέκνων. Παραµένει τέλος, όπως και στο γάµο, η δυνατότητα του εισαγγελέα να ζητήσει την ακύρωση του
συµφώνου αποκλειστικά για τους λόγους ακυρότητας
του άρθρου 2 και µόνο όταν τα άκυρα αυτά σύµφωνα
συµβίωσης προσκρούουν στη δηµόσια τάξη, για να αντιµετωπισθούν περιπτώσεις εκµετάλλευσης ανηλίκων ή
άλλων ατόµων από το ίδιο το οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς και οι περιπτώσεις εικονικότητας του
συµφώνου. Εξυπακούεται ότι η αµετάκλητη δικαστική απόφαση που ακυρώνει το σύµφωνο συµβίωσης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του.
Το άρθρο 4 περιέχει τη ρύθµιση για το επώνυµο των
µερών, που είναι ακριβώς η ίδια µε τη ρύθµιση του άρθρου 5 του ν. 3719/2008 και δεν αναπαράγει την αναχρονιστική ρύθµιση του άρθρου 1388 παράγραφος 3 ΑΚ.
Στο άρθρο 5 ρυθµίζονται οι σχέσεις των µερών µεταξύ
τους. Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στις αµιγώς
προσωπικές σχέσεις, για τις οποίες κρίνεται σκόπιµο να
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις
των συζύγων από το γάµο, αν δεν υπάρχει διαφορετική
ειδική ρύθµιση σε αυτόν ή σε άλλο νόµο. Η δεύτερη παράγραφος αναφέρεται στις µη προσωπικές σχέσεις των
µερών µεταξύ τους, δηλαδή αφενός στις µικτές, όπου υπάγονται και οι διατροφικές αξιώσεις (συµβολή στις οικογενειακές ανάγκες ή διατροφή στη σπάνια βέβαια εδώ
περίπτωση της διάστασης), και αφετέρου στις αµιγώς
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περιουσιακές. Σε αυτές τις µη προσωπικές σχέσεις καθιερώνεται µε έντονο τρόπο η αρχή της ιδιωτικής αυτονοµίας, καθώς ορίζεται ότι, ναι µεν εφαρµόζονται και εδώ αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις για τις σχέσεις
των µερών από το γάµο, προβλέπεται όµως παραπέρα ότι τα µέρη έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν τις σχέσεις αυτές µε συµφωνία τους κατά την κατάρτιση του
συµφώνου, όπου ένα µόνο δεν µπορούν να κάνουν, όπως ορίζεται ρητά: να παραιτηθούν συνολικά και εκ των
προτέρων από την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα.
Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στη σκέψη ότι η ρύθµιση
για την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα αποτελεί έντονη έκφραση της αρχής της ισότητας, έτσι ώστε τα
µέρη του συµφώνου ναι µεν να µπορούν να τροποποιούν
τους όρους της αξίωσης, αλλά να µην µπορούν να παραιτηθούν ολοσχερώς από αυτήν πριν από τη γέννησή
της.
Στο άρθρο 6, ρυθµίζεται το ζήτηµα της τύχης των αποκτηµάτων στην περίπτωση της απλής ελεύθερης συµβίωσης χωρίς σύµφωνο, και ορίζεται ότι στην περίπτωση
αυτή η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί µετά την έναρξη της συµβίωσης (αποκτήµατα)
κρίνεται κατά τις γενικές διατάξεις του αδικαιολόγητου
πλουτισµού. Η προσθήκη της διάταξης αυτής είναι απαραίτητη λόγω των αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων
που ανέκαθεν εκδίδονταν σχετικά, και ιδίως επειδή µετά
το ν. 3719/2008 φάνηκε να διαµορφώνεται στη νοµολογία η τάση να µην αποδίδονται τα αποκτήµατα στην απλή
ελεύθερη συµβίωση ούτε καν κατά τα άρθρα 904 επ. ΑΚ.
Αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση µε το γράµµα και το
σκοπό των γενικών αυτών άρθρων. Επιβάλλεται, άρα, να
υπάρχει µια ρητή ρύθµιση, και µάλιστα, ενόψει του ότι
ενδεχοµένως εκκρεµούν σχετικές υποθέσεις, ορίζεται επιπλέον ότι οι διατάξεις των άρθρων 904 επ. εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς δίκες.
Στο άρθρο 7, για τη λύση του συµφώνου, αλλάζει ο
τρόπος της µονοµερούς λύσης σε σχέση µε το άρθρο 4
παρ. 1β του ν. 3719/2008, δηλαδή ορίζεται ότι από τη µονοµερή συµβολαιογραφική δήλωση για τη λύση θα πρέπει να έχει προηγηθεί - και επιδοθεί µε δικαστικό επιµελητή - πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο µέρος
και να έχουν παρέλθει τρεις µήνες από την επίδοση. Το
αποδεικτικό επίδοσης της πρόσκλησης θα πρέπει να επισυνάπτεται στο συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη µονοµερή λύση.
Η ρύθµιση αυτή εκφράζει την αντίληψη ότι η δυνατότητα να λύνεται το σύµφωνο µονοµερώς συνάδει µεν µε
το πνεύµα του νόµου, όµως ο αιφνιδιασµός του άλλου
µέρους δεν συνάδει µε µια µονοµερή λύση άµεσης ισχύος, ιδίως δε όταν ρητά αναγνωρίζεται ότι δηµιουργούνται οικογενειακές σχέσεις µεταξύ των µερών. Ακόµη το άρθρο 7 διαφέρει από το προηγούµενο δίκαιο και
στο µέτρο που κατά το νοµοσχέδιο µόνο ο γάµος µεταξύ
των µερών του συµφώνου αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης
λύσης του συµφώνου, και όχι και ο γάµος του ενός µέρους µε τρίτον (άρθρο 4 παρ. 1γ του ν. 3719/2008). Και
αυτό επειδή η αυτόµατη λύση του συµφώνου µέσω ενός
µεταγενέστερου γάµου µε τρίτον δεν συνάδει µε το
πνεύµα του παρόντος νόµου που, όπως προαναφέρθηκε,
αναγνωρίζει τις οικογενειακές σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ των µερών ούτε µε το ιδεολογικό του στίγµα
που εµπνέεται από τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης.
Τέλος, στο άρθρο 7 περιλαµβάνεται και τρίτη παρά-

γραφος που αφορά τη διατροφή µετά τη λύση του συµφώνου, ως προς την οποία ορίζεται ότι εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή µετά το διαζύγιο,
µπορούν όµως τα µέρη του συµφώνου, κατά τη σύναψή
του, να παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωµα. Σε αντίθεση µε την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα που αποτελεί έκφραση της αρχής της ισότητας, δεδοµένου ότι ο
έχων την αξίωση συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας
του άλλου, η πρόβλεψη περί παραίτησης από το δικαίωµα διατροφής στηρίζεται στη σκέψη ότι τα µέρη αποτελούν αυτεξούσιες, ανεξάρτητες και ισότιµες προσωπικότητες, ικανές να ρυθµίσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Στο άρθρο 8, τα µέρη του συµφώνου εξοµοιώνονται απόλυτα µε τους συζύγους ως προς το µεταξύ τους κληρονοµικό δικαίωµα, µε τη µόνη εξαίρεση να αφορά τη
νόµιµη µοίρα, για την οποία ορίζεται ότι το κάθε µέρος
µπορεί, κατά τη σύναψη του συµφώνου, να παραιτηθεί από το δικαίωµά του στη νόµιµη µοίρα. Και τούτο διότι εάν
τα µέρη επιλέξουν να διατηρήσουν την περιουσιακή
τους αυτοτέλεια, µπορούν να παραιτηθούν εξ αρχής από
το δικαίωµα στη νόµιµη µοίρα και να ρυθµίσουν διαφορετικά την κληρονοµική τους διαδοχή, µε το σκεπτικό που
εκτέθηκε και πιο πάνω.
Το άρθρο 9, καθιερώνει ρητά ως προς την πατρότητα
των κοινών τέκνων που αποκτούν τα µέρη του συµφώνου, τεκµήριο παρόµοιο µε αυτό που ισχύει στο γάµο.
Στο άρθρο 10, για το επώνυµο των τέκνων, προστίθεται (σε σχέση µε το ν. 3719/2008) ρύθµιση κατά την οποία στο σύνθετο επώνυµο από τους δύο γονείς, που θα
αποκτά το τέκνο αν οι γονείς του δεν έχουν κάνει σχετική συµφωνία, θα τίθεται ως πρώτο το επώνυµο που
προηγείται στην αλφαβητική σειρά. Αποτυπώνεται έτσι
και στο νόµο η ερµηνεία που είχε υποδειχτεί για την κάλυψη του νοµικού κενού, υπό το καθεστώς του
ν. 3719/2008 ως προς το ζήτηµα τίνος γονέα το επώνυµο
προηγείται στο σύνθετο επώνυµο που θα πάρει το παιδί.
Ήδη από τον ν. 3719/2008 είχε ορθώς προκριθεί να µην
επαναλαµβάνεται η αναχρονιστική και αντίθετη στην ισότητα των φύλων διάταξη του άρθρου 1505 παράγραφος 3 ΑΚ που προβλέπει ότι σε περίπτωση παράλειψης
της δήλωσης περί του επωνύµου των τέκνων, αυτά αποκτούν το επώνυµο του πατέρα τους.
Στο άρθρο 11, περιλαµβάνεται η ρύθµιση για τη γονική
µέριµνα των κοινών παιδιών του ζευγαριού. Η ρύθµιση
αυτή παραπέµπει σε όσα ισχύουν για τη γονική µέριµνα
των παιδιών που γεννιούνται σε γάµο.
Το άρθρο 12, αναφέρεται στην ανάλογη εφαρµογή άλλων διατάξεων νόµων που αφορούν συζύγους και στα
µέρη του συµφώνου συµβίωσης, εφόσον δεν υπάρχει
διαφορετική ειδική ρύθµιση που να αφορά συγκεκριµένα
τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης. Με την διάταξη αυτή
αναγνωρίζονται δικαιώµατα, τα οποία µέχρι σήµερα τα
µέρη δεν απολάµβαναν. Τα δικαιώµατα αυτά ενυπάρχουν σε όλη την εθνική έννοµη τάξη και σε πληθώρα διατάξεων και κλάδων δικαίου (ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, φορολογικό, εργατικό, δηµοσιοϋπαλληλικό κ.α.), µε
αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η εξαντλητική απαρίθµησή τους. Για τον λόγο αυτό, και για να αποφευχθεί
το ενδεχόµενο περιοριστικής ερµηνείας της εν λόγω
διάταξης, προκρίθηκε η συγκεκριµένη διατύπωση, η οποία κατοχυρώνει όλα τα δικαιώµατα των συζύγων που
απορρέουν από άλλες διατάξεις νόµων και στα µέρη του
συµφώνου συµβίωσης. Έτσι, διασφαλίζεται η απόλαυση
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της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασµός της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισµού, σύµφωνα µε το διεθνές και ευρωπαϊκό
δίκαιο.
Ειδικά για την άσκηση εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωµάτων, κρίθηκε αναγκαία η έκδοση προεδρικού
διατάγµατος µε το οποίο θα ρυθµίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η έκταση εφαρµογής των σχετικών διατάξεων και συµπεριλήφθηκε εξουσιοδοτική διάταξη στην
δεύτερη παράγραφο του άρθρου 12. Ωστόσο, η ύπαρξη
των εν λόγω δικαιωµάτων κατοχυρώνεται στον παρόντα
νόµο και ειδικότερα στην πρώτη παράγραφο του άρθρου
12, ενώ µε το σχετικό Προεδρικό Διάταγµα απλώς θα
ρυθµίζονται οι επιµέρους λεπτοµέρειες για την άσκησή
τους.
Το άρθρο 13, ορίζει το πεδίο εφαρµογής του νόµου,
δηλαδή ότι αυτός εφαρµόζεται σε κάθε σύµφωνο συµβίωσης που καταρτίζεται στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής, εφόσον, βέβαια, στη δεύτερη περίπτωση, για τη σύναψη τηρούνται και οι προϋποθέσεις
που θέτει το Διεθνές Δίκαιο. Στην δεύτερη παράγραφο
ρυθµίζεται το ζήτηµα του εφαρµοστέου δικαίου για τα
αλλοδαπά σύµφωνα συµβίωσης και τα αποτελέσµατα
που αναπτύσσουν στην ελληνική έννοµη τάξη. Λόγω της
µεγάλης ποικιλοµορφίας των συµφώνων αυτών και της
ανάγκης να διαφυλαχθεί πρωτίστως η ασφάλεια δικαίου
για τα µέρη που τα έχουν συνάψει, προβλέπεται ότι οι
προϋποθέσεις σύναψης, οι σχέσεις των µερών µεταξύ
τους και οι προϋποθέσεις και συνέπειεςτης λύσης των
αλλοδαπών συµφώνων συµβίωσης διέπονται από το δίκαιο του τόπου όπου καταρτίστηκαν. Για την κληρονοµική διαδοχή προβλέπεται ότι εφαρµόζονται οι σχετικοί
κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ως προς τα λοιπά αποτελέσµατα των αλλοδαπών συµφώνων συµβίωσης προβλέπεται ότι αυτά αναπτύσσονται µεν στην ελληνική έννοµη τάξη, αλλά δεν υπερβαίνουν τα αποτελέσµατα του παρόντος νοµοσχεδίου.
Με το άρθρο 14, τροποποιούνται τέσσερα άρθρα του
Αστικού Κώδικα, ώστε το περιεχόµενό τους να εναρµονίζεται µε τις προτεινόµενες στο παρόν σχέδιο νόµου
διατάξεις για το σύµφωνο συµβίωσης.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 1354 ΑΚ προστίθεται ως κώλυµα γάµου και η ύπαρξη συµφώνου συµβίωσης µεταξύ
του ενός συζύγου και τρίτου, εφόσον το σύµφωνο λειτουργεί, δηλαδή δεν έχει ακόµη λυθεί ή ακυρωθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Η προσθήκη αυτή είναι
απαραίτητη, εφόσον κατά το νοµοσχέδιο ο µεταγενέστερος γάµος του ενός µέρους του συµφώνου µε τρίτον
δεν αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης του συµφώνου.
Στο άρθρο 1462 ΑΚ προστίθεται διάταξη όπου ορίζεται
ρητά ότι αγχιστεία δηµιουργείται και από το σύµφωνο
συµβίωσης. Κρίθηκε σκόπιµο να λυθεί νοµοθετικά το ζήτηµα της δηµιουργίας αγχιστείας µέσω του συµφώνου
και να µην αφήνεται στην ερµηνεία, όπως συνέβαινε υπό
το καθεστώς του ν. 3719/2008, όπου το ζήτηµα, ως ερµηνευτικό πρόβληµα, ήταν εριζόµενο.
Στο άρθρο 1463 ΑΚ, στους ιδρυτικούς λόγους της συγγένειας µε τον πατέρα και τους συγγενείς του προστίθεται και το σύµφωνο συµβίωσης.
Τέλος, και πάλι για το λόγο της εντονότερης προσέγγισης, κατά το παρόν νοµοσχέδιο, του συµφώνου προς
το γάµο, το άρθρο 1576 ΑΚ τροποποιείται, έτσι ώστε λό-

γο αυτοδίκαιης λύσης της υιοθεσίας να αποτελεί πλέον
όχι µόνο η τέλεση γάµου, αλλά και η σύναψη συµφώνου
συµβίωσης µεταξύ του θετού γονέα και του θετού τέκνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στην τελευταία πενταετία φαινόµενα ρατσισµού και
µισαλλοδοξίας έγιναν ιδιαίτερααισθητά. Η διάχυση ξενοφοβικών και ρατσιστικών ιδεών είχε µάλιστα συχνά βίαιη τροπή, όπως έχει καταγραφεί από διεθνή και εθνικά
όργανα. Οµοίως υπήρξε και η διάδοση της ρατσιστικής
ρητορείας.
Η ανάπτυξη των φαινοµένων του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας τραυµατίζει σοβαρά τον κορµό της κοινωνίας, η δε αντιµετώπισή τους δε µπορεί να περιοριστεί
µόνο σε µέτρα ποινικής καταστολής. Η πολιτεία καλείται
να αναλάβει σαφείς πρωτοβουλίες για την πρόληψή
τους, πρωτοβουλίες που θα εκτείνονται σε µεγάλο εύρος της δηµόσιας διοίκησης. Είναι λοιπόν αναγκαίος ο
συντονισµός αρµόδιων φορέων και υπηρεσιών.
Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά στην αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας, σύµφωνα και µε τις συστάσεις διεθνών
οργανισµών, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI),
προϋπόθεση για την ανάπτυξη των όποιων δράσεων αποτελεί η αξιόπιστη καταγραφή του φαινοµένου, γεγονός που προαπαιτεί τον συντονισµό των ενεργειών των
συναρµόδιων υπουργείων και φορέων. Υπό το πρίσµα
αυτό, ήδη, από το Μάρτιο του 2015 συστάθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων Οµάδα Εργασίας,
στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι της Αστυνοµίας
(αρµόδια τµήµατα δίωξης ρατσιστικής βίας), του Δικτύου
Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας, της Υπάτης Αρµοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της Εθνικής Επιτροπής
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, καθώς και η Ειδική Εισαγγελέας για τη Ρατσιστική Βία. Στο πλαίσιο των εργασιών της οµάδας ήδη επισηµάνθηκε η δυσκολία των διωκτικών αρχών να προσεγγίσουν τις κοινωνικές οµάδες
που στοχοποιούνται, ενώ προέκυψε ως ευρύτερη ανάγκη η χάραξη στρατηγικής και ο συντονισµός όλων των
πρωτοβουλιών κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας, που αναλαµβάνουν τα όργανα της Πολιτείας.

Β. ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Με το άρθρο 15, του σχεδίου νόµου συνιστάται το «Εθνικό Συµβούλιο κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας» ως συµβουλευτικό-γνωµοδοτικό όργανο για τη
διευκόλυνση της διαβούλευσης και της συνεργασίας
των εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών επί θεµάτων
πρόληψης και καταπολέµησης του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας.
Με το άρθρο 16, ορίζεται η σύνθεση του ανωτέρω συµβουλίου ως κάτωθι από: α. Τον Γενικό Γραµµατέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ως Πρόεδρο, β. έναν
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
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Ανασυγκρότησης, γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε αρµοδιότητα σε θέµατα Προστασίας του Πολίτη, δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης µε αρµοδιότητα σε θέµατα Μεταναστευτικής Πολιτικής, ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, στ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ζ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η. έναν εκπρόσωπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θ. έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας, ι. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας, ια. έναν εκπρόσωπο του Συµβουλίου Ένταξης
Μεταναστών του Δήµου Αθηναίων, ιβ. έναν εκπρόσωπο
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ιγ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου, ιδ. έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ιε. δύο εκπροσώπους του
Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας,
ιστ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, και ιζ. έναν εκπρόσωπο της ΕΣΗΕΑ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη προσκαλείται και συµµετέχει
στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης βάσει του
ν. 3304/2005 καταθέτοντας στοιχεία και παρατηρήσεις
για τα υπό διαβούλευση θέµατα. Προβλέπεται επίσης ότι
ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί οποτεδήποτε, µε αµετάκλητη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Συµβουλίου,
να καταστεί εφεξής πλήρες µέλος αυτού µε δικαίωµα
ψήφου.
Με το άρθρο 17, προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του
Συµβουλίου: α) για την εναρµόνιση µε διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες και µε πρακτικές, και β) για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε όλο το φάσµα της Διοίκησης µε
σκοπό την αποτελεσµατικότερη προστασία ατόµων και
οµάδων που στοχοποιούνταιλόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας
ή χαρακτηριστικών φύλου ή αναπηρίας.
Ειδικότερα, για την συντεταγµένη αντιµετώπιση του
ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας από την Πολιτεία προβλέπεται η εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης µε σαφείς
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, το οποίο θα αναπτύσσεται στα ακόλουθα στάδια: α) ιεράρχηση προτεραιοτήτων και κοστολόγηση, β) παρακολούθηση και επικαιροποίηση, και γ) αξιολόγηση. Τέλος, προβλέπεται και
η δηµοσιοποίηση του ετήσιου απολογισµού δράσης του
Συµβουλίου µε την υποβολή του έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής.
Με το άρθρο 18, προβλέπεται η υποστήριξη, επιστηµονική, διοικητική και γραµµατειακή, του Συµβουλίου από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων
Δικαιωµάτων, προβλέπεται ο τρόπος λειτουργίας του, ενώ ορίζεται ότι κατά τα λοιπά, όπου δηλαδή δεν υφίσταται ειδικότερη ρύθµιση, η λειτουργία του διέπεται από
τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Με το άρθρο 19, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασηςτης διαβούλευσης επί συγκεκριµένων ζητηµάτων
στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Συµβουλίου και µε
ΜΚΟ και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση του Συµβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
(Άρθρο 20 ΣχΝ) Με την προσθήκη νέας παραγράφου
(υπ’ αριθ. 4) στο άρθρο 56 του Ποινικού Κώδικα παρέχεται η δυνατότητα στην κρατούµενη µητέρα ανήλικου τέκνου, µέχρι πέντε ετών, να παραµείνει κοντά του, κατά
τα κρίσιµα πρώτα χρόνια της ζωής του, εκτίοντας την
ποινή της ή µέρος της µε τη µορφή του κατ’ οίκον περιορισµού. Προϋποθέσεις για την παροχή της δυνατότητας
αυτής είναι από τη µία το όχι µεγάλης βαρύτητας αδίκηµα (επιβολή ποινής φυλάκισης) και από την άλλη η µη ύπαρξη ανάγκης να εκτιθεί η ποινή στο κατάστηµα κράτησης, προκειµένου να αποτραπεί η γυναίκα κρατούµενη
από την τέλεση αντίστοιχης βαρύτητας εγκληµάτων στο
µέλλον. Επίσης, αναγνωρίζεται η ίδια δυνατότητα και
στην µητέρα κρατούµενη που η ποινή της είναι κάθειρξη
ως δέκα έτη, εφόσον το τέκνο της αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω υποκείµενης νόσου ή αναπηρίας. Με
την παροχή της δυνατότητας αυτής, λαµβανοµένου ιδίως υπόψη του βέλτιστου συµφέροντος του ανηλίκου,
ενισχύεται η εναρµόνιση της σχετικής νοµοθεσίας µας
τόσο µε τη διάταξη του άρθρου 21 του Συντάγµατος
1975/1986/2001, που ορίζει ότι η προστασία της οικογένειας, της µητρότητας και της παιδικής ηλικίας τελούν υπό την προστασία του κράτους όσο και µε σχετικά κείµενα του Συµβουλίου της Ευρώπης, που συνιστούν την επιβολή ποινών εκτελούµενων στην κοινότητα, όταν πρόκειται για µητέρες κρατούµενες, κατά τρόπον ώστε αυτές να παραµένουν δίπλα στα παιδιά τους, ειδικά όταν η
βαρύτητα του αδικήµατός τους, σε συνάρτηση µε το
συµφέρον του ανηλίκου, το επιτρέπει.
Η διάταξη του άρθρου 21 του παρόντος σχεδίου νόµου διαµορφώνεται κατάλληλα, ώστε να µην υπάγονται
σε αυτήν αποκλειστικά δράστες που ενεργούν µε κίνητρο το µίσος, αλλά και όταν µε οποιοδήποτε άλλο κίνητρο επιλέγουν το θύµα εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, είτε επειδή το θεωρούν κοινωνικά ευάλωτο, είτε επειδή από προκατάληψη θεωρούν ότι φέρει κάποιες ιδιαίτερες κοινωνικές ιδιότητες.Η νοµοτεχνική διατύπωση του εγκλήµατος µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά
έφερε ως κεντρικό ειδοποιό στοιχείο την διαθετική έννοια του «µίσους», έννοια που παρέπεµπε στην εσωτερική- ψυχική κατάσταση του θύµατος και ως εκ τούτου δεν
ήταν εµπειρικά αισθητή. Το γεγονός αυτό δηµιουργούσε
αποδεικτικές δυσχέρειες και προφανώς συνέβαλλε στην
σπανιότητα εφαρµογής. Με την παρούσα διάταξη επιχειρείται µια νοµοτεχνική διατύπωση που εστιάζει στο αντικειµενικό και αντιληπτό γεγονός της επιλογής-στοχοποίησης του θύµατος εξαιτίας των ειδικότερων χαρακτηριστικών του, όπως αυτά απαριθµούνται περιοριστικά
στη διάταξη, είτε τα φέρει πράγµατι το θύµα, είτε νοµίζει
ο δράστης ότι τα φέρει.
Η ρύθµιση του άρθρου 22 αφορά την κατάργηση της
περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Κ. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στην κρίση ότι η αναστολή υπό
επιτήρηση σε ποινές µεγαλύτερες από 3 έτη δεν επιτρέπεται να µπορεί να εξαρτάται από όρους, όπως η προηγούµενη καταβολή ποσών που εκ πλαγίου θα προσέδιδαν σε αυτή δυσµενή αποτελέσµατα ανάλογα µε τη µετατροπή της ποινής ή θα την εµφάνιζαν να έχει τη βαρύτητα χρηµατικής ποινής.
Με το άρθρο 23 του σχεδίου νόµου επιχειρείται η ρύθµιση των ειδικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η υφ’ ό-
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ρον απόλυση κατ’ άρθρο 110Α Π.Κ. δεν στηρίζεται σε
µόνιµη αναπηρία, αλλά σε προσωρινή. Διαµορφώνεται
για το σκοπό αυτό ένα ειδικότερο διαδικαστικό πλαίσιο,
µε το οποίο: α) αφενός εξυπηρετούνται οι ανάγκες και
τα δικαιώµατα του κρατουµένου, ιδίως ως προς τα στοιχεία της θεώρησης του χρόνου που µεσολαβεί από την
απόλυση υφ’ όρον ως πραγµατικού χρόνου έκτισης της
ποινής και ως προς τη λήξη της διαδικασίας επανεξετάσεων της αναπηρίας και διακρίβωσης των σχετικών προϋποθέσεων µε την περάτωση του χρονικού διαστήµατος
του άρθρου 109 Π.Κ. και, παραλλήλως, β) τίθενται όροι
διασφάλισης ότι η δικαστική κρίση θα µπορεί να παρακολουθεί την πορεία της υγείας του αιτούντος και υφ’ όρον
απολυθέντος (µέσα από τις επανεξετάσεις του) και να
διατηρείται σε συνεχή αντιστοιχία µε αυτή στοιχείο που
αναβαθµίζει νοµοθετικά το ρόλο του δικαστή σε αυτές
τις περιπτώσεις.
Με το άρθρο 24 του σχεδίου νόµου καταργείται η παράγραφος 3α του άρθρου 124 του Ποινικού Κώδικα. Η
κλιµάκωση της αυστηρότητας στην αντιµετώπιση του ανηλίκου ενόψει της ανυπακοής του που εκδηλωνόταν µε
την επανειληµµένη διαφυγή του από το Ίδρυµα Αγωγής
δεν
ήταν
συµβατή
µε
την
αρχή
nullumcrimennullapoenasinelege (άρθρο 7 παρ. 1 του Συντάγµατος) και την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25
παρ. 1δ του Συντάγµατος). Κι αυτό γιατί µια πειθαρχικού
χαρακτήρα παράβαση, που από µόνη της δεν συνιστούσε έγκληµα, επαρκούσε για να ερευνηθεί η ανάγκη ποινικού σωφρονισµού του ανηλίκου. Περαιτέρω, η ίδια η
χρήση του όρου «επανειληµµένη διαφυγή» επέτρεπε
συµπεριφορές µε πολύ διαφορετικό απαξιολογικό περιεχόµενο (λ.χ. ως προς τον αριθµό των επαναλήψεων, τη
χρονική έκταση και τους λόγους της διαφυγής) να συνδέονται µε τις ίδιες έννοµες συνέπειες. Άλλωστε, η περίπτωση β΄ της καταργηθείσας διάταξης, ερχόταν σε αντίθεση µε την αρχή της ενοχής (άρθρο 2 παρ. 1 του
Συνντάγµατος, άρθρο 14 παρ. 1Π.Κ. ). Ειδικότερα, η νέα
πράξη που τελούνταν από τον ανήλικο, ενώ η ίδια δεν
µπορούσε να επισύρει κατ’ άρθρο 127 παρ. 1 του Π.Κ.
ποινικό σωφρονισµό, έδινε τη δυνατότητα στο δικαστήριο να επιβάλλει τη σχετική ποινική κύρωση ως προς την
προγενέστερη πράξη, υπό τη µορφή της αντικατάστασης
του αναµορφωτικού µέτρου του άρθρου 122 παρ. 1 περ.
ιβ΄ Π.Κ. που είχε επιβληθεί. Έτσι, όµως, η νεότερησυµπεριφορά του ανηλίκου δράστη επιβάρυνε αναδροµικά
την ποινική αντιµετώπισή του για προηγούµενες συµπεριφορές του.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 25 του σχεδίου νόµου η επιβολή του ιδρυµατικού αναµορφωτικού
µέτρου της τοποθέτησης σε Ίδρυµα Αγωγής, κατ’ άρθρο
122 παρ. 1 περίπτωση ιβ΄Π.Κ., περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις των πράξεων που αν τις τελούσε ενήλικος θα
ήταν κακουργήµατα. Η επιλογή αυτή συνάδει αφενός µε
την αρχή της χρήσης του ποινικού δικαίου ως
ultimumrefugiumκαι αφετέρου µε τις κατευθύνσεις και επιταγές που απορρέουν από το άρθρο 37 περίπτωση β΄
του ν. 2101/1992, µε τον οποίο κυρώθηκε η Σύµβαση για
τα Δικαιώµατα του Παιδιού.
Σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 26, υπό την επιφύλαξη ότι θα κριθεί αυτό αναγκαίο, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει την ποινή του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων σε ανήλικο µεγαλύτερο από 15

έτη που, έχοντας τελέσει αξιόποινη πράξη, τοποθετήθηκε σε ίδρυµα αγωγής και µετά την εισαγωγή του σε αυτό
τελεί νέο έγκληµα που αν το τελούσε ενήλικος θα ήταν
κακούργηµα. Με τον τρόπο αυτόν αντικαθίσταται το
σχήµα που προβλεπόταν από το καταργηθέν άρθρο 126
παράγραφος 3α Π.Κ., όπου η απλή επανειληµµένη διαφυγή από το ίδρυµα αγωγής µπορούσε να επιτείνει την
ποινική αντιµετώπιση του ανηλίκου και η τέλεση νέου
κακουργήµατος οδηγούσε σε αντικατάσταση του επιβληθέντος αναµορφωτικού µέτρου της τοποθέτησης σε
ίδρυµα αγωγής µε ποινικό σωφρονισµό, δηµιουργώντας
προβλήµατα τήρησης της αρχής της ενοχής (βλ. παραπάνω αιτιολογική έκθεση υπό άρθρο 24επ.ΣχΝ). Με τη
νέα ρύθµιση επιδιώκεται, άλλωστε, η καλύτερη διαφύλαξη της υποχρέωσης της πολιτείας να επιβάλλει ποινή σε
ανήλικο µόνο ως έσχατο µέτρο (άρθρο 37 παρ. β του
ν. 2101/1992), δηλαδή αφού έχει προηγηθεί τοποθέτηση
σε ίδρυµα αγωγής για αυξηµένης βαρύτητας πράξη και
παρόλα αυτά εκδηλώνεται επανάληψη εγκληµατικότητας αυξηµένης βαρύτητας.
Με τη διάταξη του άρθρου 27 σχεδίου νόµου επιχειρείται η διαβάθµιση των ποινών που επιφυλάσσει το άρθρο
292 του Ποινικού Κώδικα, µε κριτήριο την ένταση της παρεµπόδισης λειτουργίας κοινόχρηστης εγκατάστασης.
Ειδικότερα, στην πρώτη παράγραφο προβλέπεται ποινή
φυλάκισης έως ενός έτους για τη βασική µορφή τέλεσης
του εγκλήµατος, ενώ ταυτόχρονα τυποποιούνται, διακεκριµένη και προνοµιούχα µορφή του εγκλήµατος, στις
παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα. Παράλληλα αποποινικοποιείται η τέλεση του εγκλήµατος από αµέλεια. Τέλος, στο πεδίο προστασίας της διάταξης εντάσσονται
ρητά και οι αυτοκινητόδροµοι.
Με το άρθρο 28, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο
να αφήσει την ποινή στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι τα στοιχεία του εγκλήµατος το εµφανίζουν ως ελάχιστης απαξίας, ιδίως ενόψει των σκοπών της ποινής και
µιας τελικής εκτίµησης επιείκειας η οποία συνδέεται µε
τηνεπιδίωξη υπεράσπισης από το δράστη ενός ευρύτερου κοινωνικού συµφέροντος (ιδίως συνταγµατικής περιωπής).
Η έννοµη τάξη της χώρας µας τιµωρεί ήδη τη διακριτική µεταχείριση κατά τη συναλλακτική διάθεση υπηρεσιών και αγαθών µε τις διατάξεις του ν. 3304/2005. Με
τη διάταξη του άρθρου 29 του σχεδίου νόµου, επεκτείνεται η ποινική προστασία του ατόµου απέναντι σε φαινόµενα καταφρονητικής του µεταχείρισης µέσω του αποκλεισµού του από παροχές αγαθών και υπηρεσιών, λόγω
χαρακτηριστικών φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής
καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού ή ταυτότητας
φύλου. Η επέκταση της ποινικής προστασίας στο πεδίο
της εθελοντικής- ανθρωπιστικής προσφοράς αγαθών και
υπηρεσιών κρίνεται αναγκαία, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καταφρονητικού χαρακτήρα αποκλεισµός δεν
αποµειώνει απλώς την κοινωνική παράσταση του θύµατος αλλά υποδηλώνει την άρνηση της ίδιας της ανθρώπινής του ιδιότητας, ταπεινώνοντας έτσι το θύµα αλλά και
προπαγανδίζοντας στο κοινωνικό σύνολο την αντίληψη
ότι υπάρχουν ζωές απογυµνωµένες από την ιδιότητα
του προσώπου, ζωές δηλαδή ανάξιες για τροφή ή για θεραπεία. Τη διάταξη αφορά µόνο ο αποκλεισµός από παροχές υπηρεσιών και αγαθών, ο οποίος εµφανίζεται α-
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ντικειµενικά ως έµπρακτη καταφρόνηση του θύµατος. Το
στοιχείο της καταφρόνησης, συνεπώς, δεν αρκεί να ενυπάρχει ως ενδιάθετη κατάσταση , στις υποκειµενικές
προθέσεις και τα κίνητρα του δράστη, αλλά πρέπει να
χαρακτηρίζει το αντικειµενικό νόηµα της πράξης του αποκλεισµού.Να συνάγεται δηλαδή από τις περιστάσεις
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης η έµπρακτη
ταπείνωση του θύµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η υπαγωγή, µε το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου, και
των αναφερόµενων στο άρθρο 225 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ και 2 εδάφιο α΄ του ΠΚ πράξεων στην προβλεπόµενη στο άρθρο 59 παράγραφος 2 του ΚΠΔ διαδικασία
κατά την περίπτωση που ασκήθηκε ποινική δίωξη για το
γεγονός για το οποίο δόθηκε η χωρίς όρκο κατάθεση ή
έγινε η ψευδής αναφορά στην αρχή είναι επιβεβληµένη
για τους ίδιους λόγους που οδήγησαν στη θέσπισή της
για τα αδικήµατα της ψευδορκίας και της ψευδούς καταµήνυσης, ιδίως για τον περιορισµό των υποθέσεων που
εκκρεµούν προς εκδίκαση όταν εξαρτώνται άµεσα από
άλλη πράξη. Συγκεκριµένα, θα εξαλείψει το φαινόµενο
να αναστέλλεται υποχρεωτικά µε πράξη του εισαγγελέα
πληµµελειοδικών η ποινική διαδικασία για τις πράξεις
της ψευδούς καταµήνυσης και της ψευδορκίας µάρτυρα
και, για την ίδια δικογραφία, να πρέπει να ερευνηθεί εάν
υφίστανται επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ή µη ποινικής δίωξης για την πράξη της ψευδούς χωρίς όρκο κατάθεσης που έχει δοθεί από τον εγκαλούντα, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και για το λόγο αυτό εξετάζεται χωρίς όρκο. Καλύπτειτις περιπτώσεις της χωρίς όρκο κατάθεσης µάρτυρα, κατά τους ορισµούς του άρθρου 221 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, αλλά και της αναφοράς σε κάθε άλλη αρχή.Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, υπάγεται στη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 59 παράγραφος 2 του ΚΠΔ
και το άρθρο 364 ΠΚ, δεδοµένου ότι ήδη υπάγονται σε
αυτή τα αδικήµατα της απλής και συκοφαντικής δυσφήµησης φυσικού προσώπου (άρθρα 362, 363 ΠΚ) και όχι εκείνο της δυσφήµησης (απλής ή συκοφαντικής) ανώνυµης εταιρείας.
Η τροποποίηση του άρθρου 113 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, µε το άρθρο 31 του σχεδίου νόµου, είναι µερική και κρίνεται αναγκαία προκειµένου να εναρµονιστούν οι δικονοµικές διατάξεις του δικαίου των ανηλίκων µε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου των ανηλίκων, όπως διαµορφώθηκαν µε πρόσφατες τροποποιήσεις και µε την παρούσα. Ειδικότερα, καθορίζεται ότι η
εκδίκαση των αξιόποινων πράξεων που τελούνται από ανηλίκους ανήκει στο µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων, εκτός από τις πράξεις που αν τελούνταν από ενήλικα, θα
απειλούνταν µε ισόβια κάθειρξη, καθώς και τις πράξεις
του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα εφόσον τελούνται
σε βάρος προσώπου νεότερου από δεκαπέντε (15) ετών,
που δικάζονται από το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων.
Τέλος, καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης
έχει συµπληρώσει τα 15 έτη της ηλικίας του, όπως προβλεπόταν από την προϊσχύουσα διάταξη που καθόριζε
την αρµοδιότητα του Μονοµελούς δικαστηρίου ανηλίκων, τα αναµορφωτικά και θεραπευτικά µέτρα που προ-

βλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα επιβάλλονται είτε από το Μονοµελές είτε από το Τριµελές Δικαστήριο Ανηλίκων που εκδικάζουν τη σχετική πράξη.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου παρέχεται ρητά η δυνατότητα στον αρµόδιο
εισαγγελέα, αφού ενηµερωθεί έστω και τηλεφωνικά από
τους ανακριτικούς υπαλλήλους, να κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η προσαγωγή του επ’ αυτοφώρω συλλαµβανόµενου για πληµµέληµα δράστη ενώπιόν του και να αποφασίσει αυτός να αφεθεί ελεύθερος και να µην κρατηθεί.
Η δυνατότητα αυτή αναγνωρίζεται στον εισαγγελέα µε
την πρόβλεψη του άρθρου 417 ΚΠΔ («εκτός αν ο Εισαγγελέας κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι να µην εφαρµοστεί
αυτή η διαδικασία»), ρύθµιση µε την οποία καταλείπεται
στην κρίση του η εφαρµογή ή µη της επί των επ’ αυτοφώρω καταλαµβανόµενων πληµµεληµάτων συνοπτικής
διαδικασίας. Η διάταξη του άρθρου 279 ΚΠΔ εξειδικεύει
τη διατυπωµένη στο άρθρο 6 του Συντάγµατος βούληση
του συνταγµατικού νοµοθέτη για κατοχύρωση της προσωπικής ελευθερίας του ατόµου. Κυρίαρχο πεδίο ρύθµισης της εν λόγω διάταξης του ΚΠΔ αποτελεί συνεπώς η
τήρηση των προθεσµιών για την προσαγωγή του κατηγορουµένου. Γι’ αυτό άλλωστε προστίθεται η υποχρέωση
των προανακριτικών υπαλλήλων να ενηµερώσουν τον εισαγγελέα εντός διαστήµατος 12 ωρών, ώστε να µην
προκύψουν περιπτώσεις καταστρατηγήσεων της διάταξης, από ενδεχόµενη καθυστέρηση χρήσης της εν λόγω
δυνατότητας που παρέχεται µε αυτή, οπότε και θα εξανεµιζόταν το νόηµα της εν λόγω ρύθµισης.
Με τη ρύθµιση του άρθρου 33 του σχεδίου νόµου προστίθενται στο άρθρο 340 παρ. 1 του ΚΠΔ προβλέψεις διευκόλυνσης του διορισµού συνηγόρων από το δικαστήριο σε όσους κατηγορούµενους δεν έχουν µε επιλογή από τους οικείους πίνακες που συντάσσουν οι δικηγορικοί
σύλλογοι, καθώς και ενδυνάµωσης της υπερασπιστικής
προσπάθειας, αφού υποχρεωτικά η εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης θα γίνεται, µε σκοπό την προετοιµασία
σχετικά, µετά από διακοπή έως και 30 ηµέρες. Άλλωστε,
αναµένεται µε τη διαδικασία διορισµού συνηγόρου κατά
τα ανωτέρω ήδη από την αρχή της συνεδρίασης –ακόµη
και αν αυτό για διάφορους λόγους µπορεί να είναι µερικά δυνατό- να εξοικονοµείται χρόνος και να προσδιορίζεται έγκαιρα ποιες υποθέσεις θα εκδικαστούν µετά τη
διακοπή και ποιες πριν, ώστε να µην ταλαιπωρούνται οι
παράγοντες της δίκης και οι πολίτες που σχετίζονται µε
αυτή.
Με το άρθρο 34 του σχεδίου νόµου η διάταξη του άρθρου 478 ΚΠΔ προσαρµόζεται στην αλλαγή της ρύθµισης του άρθρου 127 παρ. 1 του Π.Κ., ώστε το δικαίωµα άσκησης έφεσης κατά βουλεύµατος να επεκταθεί και στη
νέα περίπτωση επιβολής περιορισµού σε Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων.
Με την νοµοθετική παρέµβαση του άρθρου 35 επεκτείνεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει ότι η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα και στις περιπτώσεις
που επιβάλλεται περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων. Μεταξύ των άλλων κριτηρίων του άρθρου 8
που θα πρέπει να εκτιµώνται σχετικά προστίθεται ως ξεχωριστό κριτήριο η πρωταρχικότητα του σεβασµού του
συµφέροντος του ανηλίκου, κατ’ άρθρο 3 παρ. 1 του
ν. 2101/1992, σύµφωνα µε το οποίο: «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτέςλαµβάνονται από
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δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς κοινωνικήςπροστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από
τανοµοθετικά όργανα, πρέπει να λαµβάνεται πρωτίστως
υπόψη το συµφέρον του παιδιού». Με τη χρήση του όρου αυτού επιδιώκεται, άλλωστε, η σχετική κρίση να
προσδένεταισε αξιολογήσεις υπέρ του ανηλίκου που εξάγονται από το λοιπό κανονιστικό πλαίσιο προστασίας
του, ιδίως σε αναφορά προς την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των στοχεύσεων που επιδιώκονται µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 37 περιπτώσεις β΄ και δ΄ και 40 παρ. 2
περιπτώσεις β΄ ι΄ και ν΄ του ίδιου ως άνω νόµου.
Άλλωστε, µε το άρθρο 36καταργείται η πρόβλεψη για
την καταστροφή ποινικών µητρώων ανηλίκων στους οποίους έχει επιβληθεί περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα
κράτησης ανηλίκων µε τη συµπλήρωση των 18 ετών της
ηλικίας τους, για να µη δηµιουργείται σύγχυση µε τη
ρύθµιση του ίδιου άρθρου περίπτωση ε΄ που καλύπτει επίσης το σχετικό ζήτηµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Με το άρθρο 37 του σχεδίου νόµου εισάγονται ρυθµίσεις, οι οποίες επιχειρούν να συγκεράσουν την ελευθερία της έκφρασης και του τύπου µε την προστασία της τιµής των πολιτών. Συγκεκριµένα, ενώ αφήνουν πλήρως
αλώβητο τον τύπο από οποιονδήποτε προληπτικό ή λογοκριτικό έλεγχο, προβλέπουν διαδικασία διόρθωσης ή
απλής αποζηµίωσης σε περίπτωση δυσφηµιστικών δηµοσιευµάτων. Η διαδικασία αυτή, που έχει χαρακτηριστικά
συµβιβασµού και συνεννόησης των πολιτών και υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας, αναµένεται να ανακουφίσει τη δικαιοσύνη από ένα περιττό φορτίο υποθέσεων.
Α) Με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου του σχεδίου νόµου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου
µόνου του ν. 1178/1981. Καταργείται έτσι η ελάχιστη
προβλεπόµενη υποχρεωτική χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εκ µέρους του ιδιοκτήτη του εντύπου
έναντι αδικηθέντος που είχε θιγεί στην τιµή και την υπόληψή του, εξαιτίας ορισµένου δηµοσιεύµατος. Το ακριβές ύψος αυτής επαφίεται πιάστην κρίση του δικαστηρίου, που κατά την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25
παρ. 1δ΄ του Συντάγµατος), λαµβάνει υπόψη του ενδεικτικά αναφερόµενα στο νόµο στοιχεία κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης. Ήδη, η νοµολογία έκρινε ότι η προϊσχύουσα ρύθµιση αντέβαινε στην αρχή της αναλογικότητας,
ιδίως επειδή δεν συσχετιζόταν η χρηµατική ικανοποίηση
µε το είδος και τη βαρύτητα ορισµένης προσβολής
(6/2011 ΟλΑΠ, 65/2013 ΑΠ, 531/2014 ΑΠ). Επίσης, στην
υπόθεση Λιοναράκης κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής
1131/2005 ΕΔΔΑ) θεωρήθηκε ότι η χρηµατική ικανοποίηση για δυσφήµηση θα πρέπει να βρίσκεται σε λογική
σχέση µε την προκληθείσα στην υπόληψη του ατόµου
βλάβη και να λαµβάνεται υπόψη η προσωπική κατάσταση
του ενδιαφερόµενου και τα εισοδήµατά του («η εφαρµογή από τις εγχώριες δικαστικές αρχές «ενός κατώτατου
ορίου αποζηµίωσης» […]αφαίρεσε τη δυνατότητα από
τον αιτούντα να αποδείξει ότι η βλάβη που υπέστη ο Φ.Κ.
ήταν ενδεχοµένως κατώτερη από αυτό το ποσό» […] «οι

εθνικές δικαστικές αρχές δεν προσκόµισαν λόγους σχετικούς και επαρκείς για να αιτιολογήσουν την καταδίκη
του αιτούντα να καταβάλει αποζηµίωση στον Φ.Κ. και
αυτή δεν ανταποκρινόταν σε «επιτακτική κοινωνική ανάγκη»).
Β) Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η κατάργηση του
τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 4
του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) µε την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του σχεδίου νόµου, ενόψει ότι στην έννοια των
δηµοσιευµάτων περιλαµβάνονται και οι τηλεοπτικές και
οι ραδιοφωνικές εκποµπές (εδάφια α΄ και β΄ του άρθρου
4 παράγραφος 10 του ν. 2328/1995).
Γ) Με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του σχεδίου νόµου
ρυθµίζεται ειδικότερα η διαδικασία εξωδικαστικής επανόρθωσης προσβολών µέσω του τύπου. Σύµφωνα µε το
άρθρο 14 παρ. 5 του Συντάγµατος «καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δηµοσίευµα ή εκποµπή έχει δικαίωµα απάντησης, το δε µέσο ενηµέρωσης έχει αντιστοίχως
υποχρέωση πλήρους και άµεσης επανόρθωσης. Καθένας
ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφηµιστικό δηµοσίευµα ή εκποµπή έχει, επίσης, δικαίωµα απάντησης, το δε
µέσο ενηµέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άµεσης
δηµοσίευσης ή µετάδοσης της απάντησης. Νόµος ορίζει
τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται το δικαίωµα απάντησης
και διασφαλίζεται η πλήρης και άµεση επανόρθωση ή η
δηµοσίευση και µετάδοση της απάντησης». Σκοπός της
εισαγόµενης µε το άρθρο 37 παρ. 2 του σχεδίου νόµου
ρύθµισης είναι να στηριχθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των δικαιωµάτων που απορρέουν από τον ως άνω συνταγµατικό κανόνα όσον αφορά τις περιπτώσεις προσβολών µέσω του τύπου από τις οποίες γεννώνται αξιώσεις χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, µε
τη σύνδεσή τους µε τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Αν µετά την άσκηση του δικαιώµατος
επανόρθωσης –ως ειδική έκφανση του δικαιώµατος απάντησης- ακολουθήσει η αποκατάσταση της βλάβης του
αγαθού, τότε δεν διατηρείται η κατ’ άρθρο 932 ΑΚ αξίωση έννοµη συνέπεια που αναµένεται να λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για τη γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση
του θιγόµενου από την άλλη πλευρά. Συνυπολογίζονται,
όµως, περιπτώσεις που η κατά το νόµο αποκατάσταση
µπορεί να επακολουθεί γεγονότος µείζονος σηµασίας
προς το οποίο συνδεόταν η προσβολή του θιγοµένου και
συνεπώς θα µπορούσαν να ευνοούνται καταστρατηγήσεις του νόµου. Τότε, η τυχόν αποκατάσταση θεωρείται
µη πλήρης και διατηρείται η αξίωση ανάλογης χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη. Περαιτέρω, µε τη σύντοµη προθεσµία για την πράξη επανόρθωσης (το αργότερο 10 ηµερολογιακές ηµέρες από την επίδοση του εξωδίκου ή σε κάθε περίπτωση ο απόλυτα αναγκαίος χρόνος για τη δηµοσίευση σε αµέσως επόµενο τεύχος από
εκείνο όπου το επιλήψιµο δηµοσίευµα), αλλά και για την
άσκηση της αγωγής (6 µήνες), σκοπείται η γρήγορη αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης και η ταχεία διεκπεραίωση εκδίκασης της διαφοράς (βλ. και άρθρο 14 παρ. 7
του Συντάγµατος).
Δ) Με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του σχεδίου
νόµου, τηρουµένων των λοιπών όρων που τίθενται από
τις ρητά αναφερόµενες διατάξεις (94επ. ΠΚ, 128, 129
ΚΠΔ και 246 ΚΠολΔ.), θεωρούνται συναφείς και συνεκδικάζονται υποχρεωτικά περισσότερες εκκρεµείς υποθέ-
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σεις για περισσότερους χαρακτηρισµούς που πηγάζουν
από το ίδιο δηµοσίευµα, άρθρο, βιβλίο ή άλλο κείµενο, ή
από αρθρογραφία ή από σειρά εκποµπών µε το ίδιο θέµα,
ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα έκδοσης αντιφατικών
αποφάσεων και να αντιµετωπιστεί η ταλαιπωρία των µερών και η επιβάρυνση των δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Με την προτεινόµενη διάταξη (άρθρο 38 του σχεδίου
νόµου) δίνεται η δυνατότητα διάθεσης σε καταστήµατα
κράτησης προϊόντων που δηµεύονται ως αντικείµενα λαθρεµπορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), όπως ισχύει), για τις
ανάγκες άπορων κρατουµένων. Επισηµαίνεται ότι σηµαντικός αριθµός κρατουµένων δε διαθέτει τα στοιχειώδη
οικονοµικά µέσα, ενώ και η ιδιαίτερη στενότητα των δηµοσίων οικονοµικών δεν επιτρέπει την κάλυψη µε επάρκεια των σχετικών αναγκών, οι δε δωρεές κοινωνικών,
θρησκευτικών ή άλλων φορέων καλύπτουν µερικώς µόνο τις σχετικές ανάγκες.
Με την επόµενη διάταξη (άρθρο 39 του σχεδίου νόµου) επέρχονται δύο βασικές τροποποιήσεις στο ισχύον
Προεδρικό Διάταγµα που προβλέπει την πιλοτική εφαρµογή του µέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης: α) Επεκτείνεται η δυνατότητα εφαρµογής του θεσµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης σε πρόσθετες περιπτώσεις κρατουµένων που προβλέφθηκαν µε νεότερες νοµοθετικές
ρυθµίσεις (άρθρο 11 του ν. 4312/2014 και άρθρο 6 παρ. 6
του ν. 4322/2015). β) Προβλέπεται η επέκταση της δυνατότητας εφαρµογής του θεσµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης σε κρατούµενες γυναίκες οι οποίες δεν έχουν µέχρι σήµερα περιληφθεί στην πιλοτική εφαρµογή και για
τις οποίες εκτιµάται ότι µπορούν πολλαπλά να ωφεληθούν από τη δυνατότητα να παραµείνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ιδίως όταν υπάρχουν τέκνα που
χρειάζονται τη φροντίδα τους. Επίσης, προβλέπεται η επέκταση της δυνατότητας πιλοτικής εφαρµογής του θεσµού για υποδίκους που δηλώνουν µόνιµη κατοικία την
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, πλέον της
Περιφερειακής Ενότητας Αττικής που ισχύει σήµερα, έτσι ώστε να υπάρξουν προϋποθέσεις για την ευρύτερη
χρήση του µέτρου.
Με την υπ. αριθµ. 27791/17.3.2010 (ΦΕΚ 96 τ. ΥΟΔΔ/
17.3.2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά της Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναµόρφωση των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα, τη σύνταξη της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων. Η διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής αυτής παρατάθηκε µε την υπ. αριθµ.
116548/29.11.2010 (ΦΕΚ 391 τ. ΥΟΔΔ/ 3.12.2010) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Επειδή η επιτροπή αυτή δεν είχε συσταθεί ως Επιτροπή κατάλληλη για τη σύνταξη Κώδικα σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος, κρίνεται απολύτως αναγκαία η σύσταση, µε
το άρθρο 40 του σχεδίου νόµου, εκ νέου Ειδικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία θα έχει την ευχέρεια, αφού επεξεργαστεί το υπάρχον ήδη συνταχθέν
σχέδιο καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση και την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων, να ολοκληρώσει

τη διατύπωση σχεδίου νέου Σωφρονιστικού Κώδικα και
να υποβάλλει το σχέδιο αυτό για κύρωση στην Ολοµέλεια της Βουλής κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76
του Συντάγµατος. Η Επιτροπή θα είναι ολιγοµελής προκειµένου να µπορέσει να ολοκληρώσει εντός σύντοµου
χρονικού διαστήµατος τη διατύπωση του σχεδίου νέου
Σωφρονιστικού Κώδικα βασισµένη στο έργο της προηγούµενης νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής.
Τα αγροτικά καταστήµατα κράτησης είναι ένας επιτυχηµένος θεσµός που προετοιµάζει τους κρατουµένους
για την ένταξή τους στον οµαλό κοινωνικό βίο µέσω της
παραγωγικής εργασίας, της επαγγελµατικής κατάρτισης
και της ενίσχυσης του αισθήµατος ευθύνης, του αυτοσεβασµού και της αυτοπειθαρχίας. Επιπλέον, οι κρατούµενοι εξασφαλίζουν ένα µικρό εισόδηµα για τα προσωπικά
τους έξοδα και συντοµεύουν το χρόνο εγκλεισµού τους
µε τον ευεργετικό υπολογισµό ποινής λόγω εργασίας.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση (άρθρο 41 του σχεδίου νόµου) επιδιώκεται η αύξηση του αριθµού των καταδίκων
που έχουν τη δυνατότητα να µεταχθούν για εργασία σε
αυτά και κρίνονται κατάλληλοι, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια ασφάλεια. Συγκεκριµένα, απλοποιείται η
διαδικασία επιλογής όσων καταδίκων εκτίουν ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης µέχρι δέκα (10) έτη - οι οποίοι σήµερα έχουν, κατά κανόνα, να εκτίσουν µικρό υπόλοιπο
ποινής µετά την καταδίκη τους. Παράλληλα, διατηρούνται ουσιαστικά όλες οι εγγυήσεις που προβλέπονται για
τους κρατουµένους µε ποινές κάθειρξης άνω των δέκα
(10) ετών και ισόβιας κάθειρξης.Επιπλέον, παρέχεται η
δυνατότητα της αµοιβαία επωφελούς συνεργασίας φορέων του Δηµοσίου Τοµέα, (όπως είναι τα καταστήµατα
κράτησης, δηµόσια Νοσοκοµεία, δηµόσια ιδρύµατα κλπ),
οι οποίοι θα µπορούν να επωφεληθούν από την προµήθεια αγαθών µε χαµηλό κόστος και καλή ποιότητα, µε τις
παραγωγικές µονάδες των Καταστηµάτων κράτησης,
των οποίων η οικονοµική βιωσιµότητα εξαρτάται σηµαντικά από την επωφελή διάθεση των προϊόντων τους.
Η εκπαίδευση των κρατουµένων συµβάλλει στις µείωση της υποτροπής, και προετοιµάζει την κοινωνική και επαγγελµατική του επανένταξη. Παράλληλα, αποτελεί
θετικό παράγοντα στη εύρυθµη λειτουργία της φυλακής
και τις καλές σχέσεις ανάµεσα στο σωφρονιστικό προσωπικό και τους κρατουµένους. Με την προτεινόµενη
ρύθµιση (άρθρο 42 του σχεδίου νόµου) ενισχύονται οι
δυνατότητες συµµετοχής κρατουµένων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητας και ειδικότερα η φοίτηση σε ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ, εκτός φυλακής. Ειδικότερα, σε περίπτωση υποδίκων ανατίθεται στο Πειθαρχικό συµβούλιο της φυλακής
(υπό την προεδρία εισαγγελέα), το οποίο γνωρίζει καλύτερα τα δεδοµένα, να αποφασίζει για τη χορήγηση της
άδειας, χωρίς να δεσµεύεται από τη σύµφωνη γνώµη
του ανακριτή.
Το άρθρο 13 του ν. 3772/2009 προβλέπει την ένταξη
των θεραπευτικών καταστηµάτων στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας µε σκοπό την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήµατος και την πλήρη υλοποίηση των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα περί παροχή ιατρικής περίθαλψης στους
κρατουµένους επιπέδου αναλόγου µε αυτό του λοιπού
πληθυσµού (άρθρο 27 παράγραφος 1 Σωφρονιστικού
Κώδικα). Η παρούσα τροποποίηση (άρθρο 43 του σχεδίου νόµου) επεκτείνει τη νοµοθετική εξουσιοδότηση έτσι
ώστε να µπορεί να ενταχθεί το σύνολο του επιστηµονικού προσωπικού των θεραπευτικών καταστηµάτων κρά-
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τησης στο Ε.Σ.Υ. µε σκοπό να επιτευχθεί η πρόταξη του
θεραπευτικού έναντι του φυλακτικού χαρακτήρα των καταστηµάτων αυτών. Η ρύθµιση αυτή ακολουθεί τις υποδείξεις των διεθνών οργανισµών και ιδίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και
της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (CPT), καθώς και της Ειδικής Επιτροπής ΕλέγχουΠροστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές
Διαταραχές που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Επιπρόσθετα, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να µπορούν να αναπτυχθούν ειδικές µονάδες (παραρτήµατα) για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και των νεαρών ενηλίκων κρατουµένων.
Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 44 του
σχεδίου νόµου λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να επικουρείται ο Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του στον τοµέα της
εποπτείας της λειτουργίας και οργάνωσης των φυλακών
της χώρας. Λόγω των αυξηµένων και επειγουσών αναγκών τόσο σε επίπεδο βελτίωσης της λειτουργίας και
των συνθηκών κράτησης όσο και σε ζητήµατα άµεσης ανταπόκρισης σε επιχειρησιακές ανάγκες, εκτιµάται ότι
είναι αναγκαία µια συµβολή επιτελικού χαρακτήρα από
έµπειρο στέλεχος µε προϋπηρεσία στο χώρο της σωφρονιστικής διοίκησης. Περαιτέρω, εκτιµάται ως αναγκαία η υποβοήθηση σε ζητήµατα οριζόντιας επικοινωνίας και συντονισµού του έργου των καταστηµάτων κράτησης, µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
κατά την άσκηση της διοίκησης και την εξασφάλιση των
προσφορότερων λύσεων στις ανάγκες και τα προβλήµατα που ανακύπτουν. Με την παράγραφο 2 δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να
αναλαµβάνουν καθήκοντα επιτελικού χαρακτήρα στην
Κεντρική Υπηρεσία στελέχη της σωφρονιστικής διοίκησης µε κατάλληλα προσόντα και εµπειρία, µε σκοπό την
αναβάθµιση του ρόλου τους και την πληρέστερη αξιοποίηση του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού.
Τα οχήµατα της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης
Καταστηµάτων Κράτησης χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις µεταγωγές κρατουµένων από και προς τα δικαστήρια και πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύµατα, για
περιπολίες και καταδίωξη υπόπτων ατόµων ή οχηµάτων
πέριξ των Καταστηµάτων Κράτησης. Για το λόγο αυτό εξοµοιώνονται µε τα οχήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Η παρούσα ρύθµιση (άρθρο 45) διευκολύνει σηµαντικά
το έργο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστηµάτων Κράτησης, ενώ δεν επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισµό. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς, από τους
οποίους αφαιρέθηκε ο οπλισµός, σε παρεµφερή καθήκοντα, ανάλογα µε τις ανάγκες του Καταστήµατος Κράτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 αντικαθίσταται η
παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 1756/1988 (Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών), ώστε οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων της
Χώρας να έχουν αρµοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης κατά των δικαστικών λειτουργών της αντίστοιχης δικαιοδοσίας. Οι πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων

πρέπει να έχουν αρµοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, δεδοµένου ότι έχουν την γενική εποπτεία
και τον έλεγχο για όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς
του κλάδου τους, λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών της δοµής της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Πέραν του Προϊσταµένου της Επιθεώρησης, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Προέδρων Εφετών
και Εισαγγελέων Εφετών τη σχετική αρµοδιότητα αποκτά και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Η νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 47 του σχεδίου νόµου είναι αναγκαία για την έγκαιρη απονοµή δικαιοσύνης, δεδοµένου ότι τα δικαστήρια της Χώρας αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα και παρατηρούνται καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. Από τα στοιχεία που
τηρούνται στην υπηρεσία µας, προκύπτει ότι εκκρεµούν
προς εκδίκαση στις Εισαγγελίες Εφετών και στα Εφετεία κυρίως σε αυτά των Αθηνών, υποθέσεις ιδιαίτερης
σηµασίας και βαρύτητας, οι οποίες πρόκειται να διαρκέσουν πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για το λόγο αυτό
κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του αριθµού των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης µε
την αύξηση των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων
Εφετών κατά πέντε (5), και των εφετών κατά δέκα (10),
ώστε να επιταχυνθεί η εκδίκαση των προαναφερθεισών
εκκρεµών υποθέσεων.
Με το άρθρο 48 (παράγραφοι 1 έως 7) επιχειρείται η
προσαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων οι οποίες αναφέρονται στους βαθµούς των αιρετών εκπροσώπων και των γραµµατέων των υπηρεσιακών συµβουλίων, καθώς και των προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων στη νέα βαθµολογική κλίµακα του
άρθρου 4 περίπτωση β΄ του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012
- 2015» (Α΄ 226) προκειµένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων αλλά και η τοποθέτηση προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων. Με
την παρ. 8 του ίδιου άρθρου προτείνεται η παράταση του
πίνακα επιτυχόντων του προηγούµενου διαγωνισµού δικαστικών υπαλλήλων για την άµεση στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, οι οποίες αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού.
Η νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 49 κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να µην υπάρχουν δύο διαφορετικοί
παράλληλοι τρόποι εξέτασης των υποψηφίων δικηγόρων
ανάλογα µε τον χρόνο εγγραφής τους στα µητρώα των
Δικηγορικών Συλλόγων.
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 50 προβλέπεται
η δυνατότητα µετάθεσης του συµβολαιογράφου εντός
δύο διαφορετικών ειρηνοδικειακών περιφερειών.Περαιτέρω, η νοµοθετική ρύθµιση των παραγράφων 2, 3 και 4
του ίδιου άρθρου κρίνεται επιβεβληµένη µετά την έκδοση της µε αριθµ. 959/2015 απόφασης του Συµβουλίου
της Επικρατείας, η οποία έκρινε αντισυνταγµατική την
παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 51 δίδεται η
δυνατότητα υποβολής αίτησης παραίτησης των συµβολαιογράφων που έχουν οριστεί αναπληρωτές ειδικών αµίσθων υποθηκοφυλάκων που έχουν αποχωρήσει από
την υπηρεσία τους, καλύπτοντας το υφιστάµενο νοµοθετικό κενό του Κανονιστικού Διατάγµατος 19/23 Ιουλίου
1941. Με την εν λόγω ρύθµιση η Ολοµέλεια των οικείων
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Πρωτοδικείων γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για την αποδοχή ή µη της αίτησης παραίτησης του συµβολαιογράφου που έχει οριστεί αναπληρωτής του αποχωρήσαντα
ειδικού άµισθου υποθηκοφύλακα µε υπουργική απόφαση. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης παραίτησης του συµβολαιογράφου στον οποίο ανατίθεται µε πράξη του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου Διοίκησης ή του Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο η λειτουργία του υποθηκοφυλακείου µέχρι την έκδοση υπουργικής απόφασης για το διορισµό αναπληρωτή ειδικού άµισθου υποθηκοφύλακα. Ορίζεται ακόµη ότι η υποβολή της αίτησης παραίτησης δεν αναστέλλει την ισχύ
της πράξης διορισµού. Τέλος, εισάγεται διάταξη, σύµφωνα µε την οποία οι αναπληρωτές υποθηκοφύλακες
δεν βαρύνονται µε οφειλές του προηγούµενου ειδικού
άµισθου υποθηκοφύλακα ή του προηγούµενου αναπληρωτή υποθκοφύλακα.
Η νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 52 κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία των έµµισθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων της χώρας.
Για τη µεταφορά των οργανικών θέσεων θα λαµβάνονται
υπόψη: η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων του υποθηκοφυλακείου από το οποίο θα πραγµατοποιηθεί η µεταφορά, η κατηγορία τους και ο αριθµός των ετήσιων πράξεων. Επιπλέον, η εν λόγω νοµοθετική ρύθµιση θα προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία στην ανακατανοµή οργανικών θέσεων δεδοµένης και της επικράτησης του Εθνικού
Κτηµατολογίου και κατά συνέπεια της συρρίκνωσης των
υπηρεσιών των Υποθηκοφυλακείων.
Με το άρθρο 53 καταργείται η ετήσια προκήρυξη διαγωνισµού για την πλήρωση των κενών θέσεων ειδικών άµισθων υποθηκοφυλακείων και εισάγεται διάταξη σύµφωνα µε την οποία αποφασίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ο
χρόνος έκδοσης απόφασης για την προκήρυξη διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαµορφώνονται µε την εξέλιξη των εργασιών του Εθνικού Κτηµατολογίου, η ολοκλήρωση των οποίων θα οδηγήσει στη
λειτουργία δεκαέξι (16) Κτηµατολογικών Γραφείων σε όλη τη χώρα έως το 2020 και στη µετατροπή των υποθηκοφυλακείων σε αρχειοφυλακεία. Προς αυτή την κατεύθυνση αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 µε νέα παράγραφο, η οποία φέρει αριθµό 1 και
αναριθµούνται ανάλογα οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου. Περαιτέρω, είναι αναγκαία η διεύρυνση των βαθµών των δηµοσίων υπαλλήλων έµµισθων υποθηκοφυλακείων, οι οποίοι δύνανται να διοριστούν ειδικοί άµισθοι υποθηκοφύλακες. Σύµφωνα µε την υφιστάµενη ρύθµιση
δικαιούνται να διοριστούν υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων υπάλληλοι έµµισθων υποθηκοφυλακείων που φέρουν
µόνο βαθµό Α΄. Με βάση όµως το σύστηµα βαθµολογικής εξέλιξης και κατάστασης που διαµορφώθηκε µε το
ν. 4024/2011 (άρθρα 6 και 7) δεν υφίσταται πλέον επαρκής αριθµός υπαλλήλων, οι οποίοι να κατέχουν τον Α΄
βαθµό, ώστε να είναι δυνατή η στελέχωση των ειδικών
άµισθων υποθηκοφυλακείων µε υπαλλήλους από τα έµµισθα υποθηκοφυλακεία.
Με το άρθρο 54 διευρύνεται η δυνατότητα συγχώνευσης ειδικού άµισθου υποθηκοφυλακείου, του οποίου ο υποθηκοφύλακας έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία για
οποιοδήποτε λόγο και προστίθεται η δυνατότητα συγχώνευσής του µε άλλο που εδρεύει στην ίδια πρωτοδικειακή περιφέρεια. Δεδοµένου ότι από το έτος 2010 δεν έχει

διενεργηθεί διαγωνισµός για την κάλυψη κενών θέσεων
υποθηκοφυλάκων, µε την εν λόγω διεύρυνση επιλύνονται τα προβλήµατα που έχουν ανακύψει στην περίπτωση που εντός της έδρας ειρηνοδικείου δεν υφίσταται άλλο υποθηκοφυλακείο, πλην εκείνου που στερείται υποθηκοφύλακα. Με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 51 δίνεται η δυνατότητα να προωθηθεί η συγχώνευση στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αποχωρήσεις υποθηκοφυλάκων
σε υποθηκοφυλακεία εδρών πρωτοδικείων ή άλλων κεντρικών σηµείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο άρθρο 55 επεξηγείται η έννοια του όρου «µέλη
της οικογένειας», για τους σκοπούς της εφαρµογής της
Σύµβασης της Βιέννης για τις Διπλωµατικές Σχέσεις, της
Σύµβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις, και
των κατά περίπτωση Συµφωνιών Έδρας και συναφών
διεθνών συµφωνιών, αντιστοίχως, εφόσον τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα έχουν ανακοινωθεί καταλλήλως ως τέτοια από το Κράτος αποστολής ή τον διεθνή οργανισµό.
Με την προτεινόµενη διάταξη (άρθρο 56 του σχεδίου
νόµου) ρυθµίζεται η αστική και δηµοτική κατάσταση των
προσώπων που συνάπτουν σύµφωνο συµβίωσης υπό το
καθεστώς του παρόντος νόµου και ο τρόπος αποτύπωσης αυτής στα οικεία ληξιαρχικά και δηµοτολογικά βιβλία.
Συγκεκριµένα, µε τις παραγράφους 1 και 2, απαλείφεται κάθε αναφορά στο ληξιαρχικό νόµο (ν. 344/1976), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 3801/2009, σε
σύµφωνο συµβίωσης µεταξύ ετερόφυλων προσώπων, ώστε να αντιµετωπίζεται πλέον µε ενιαίο τρόπο η ληξιαρχική καταχώριση των συµφώνων συµβίωσης, ανεξαρτήτως του φύλου των συµβαλλοµένων.
Επίσης, µε τις παραγράφους 3 και 4 της προτεινόµενης διάταξης, εισάγεται για πρώτη φορά η δηµιουργία
κοινής οικογενειακής µερίδας για τα πρόσωπα που συνάπτουν σύµφωνο συµβίωσης, ώστε να είναι πλέον ευχερής η αποτύπωση των άµεσων συγγενών του κάθε
προσώπου. Με τη διάταξη αυτή αναγνωρίζεται και πανηγυρικά η ένωση δύο προσώπων µε σύµφωνο συµβίωσης
ως µορφή οικογένειας, παρακολουθώντας την κοινωνική
εξέλιξη στο θέµα του ορισµού της οικογένειας.
Τέλος, µε την παράγραφο 5, για τον καθορισµό των
λεπτοµερειών που αφορούν τον τρόπο καταγραφής της
αστικής και δηµοτικής κατάστασης των προσώπων που
συνάπτουν σύµφωνο συµβίωσης και των τέκνων αυτών
στα οικεία ληξιαρχικά και δηµοτολογικά βιβλία, παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον αρµόδιο Υπουργό.
Με την τροποποίηση που εισάγεται µε το άρθρο 57 του
σχεδίου νόµου προσαρµόζεται η ειδική διάταξη του
ν. 4251/2014 για την παρεπόµενη ποινή της δήµευσης στη
γενική διάταξη του άρθρου 76 παράγραφος 1 του Π.Κ., ώστε αυτή να µπορεί να επιβληθεί µόνο εις βάρος του αυτουργού ή των συµµετόχων του εγκλήµατος. Έτσι, διαφυλάσσεται η αρχή nullumcrimennullapoenasinelege (άρθρο
7 παράγραφος 1 του Συντάγµατος) και η αρχή της ενοχής (άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγµατος), αφού για
την επιβολή της δήµευσης δεν αρκεί όπως πριν η απλή
γνώση της σχετικής εγκληµατικής δραστηριότητας εκ
µέρους τρίτου που, άλλωστε, δεν περιγράφεται ως αυτοτελής αξιόποινη συµπεριφορά σε ποινικό νόµο. Περαιτέρω, η προστασία του αµέτοχου τρίτου έναντι της απο-
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στέρησης της περιουσίας του επιβάλλεται και σύµφωνα
µε τα άρθρα 7 παράγραφοι 3 και 17 του Συντάγµατος. Εξάλλου, κατ’ εκτίµηση της αρχής της αναλογικότητας
(άρθρο 25 παράγραφος 1δ΄του Συντάγµατος) εισάγεται
η πρόβλεψη ότι, όταν η δήµευση που επίκειται να επιβληθεί κρίνεται από το δικαστήριο ότι µπορεί να επιφέρει αποστέρηση της χρήσης πράγµατος που συνδέεται
µε τον αναγκαίο βιοπορισµό του ίδιου του δράστη ή τρίτων, ιδίως της οικογένειάς του ή ενδεχοµένως ακόµη και
συνεργάτη του στη χρήση του εν λόγω πράγµατος, τότε
το δικαστήριο µπορεί εκτιµώντας την ανεπανόρθωτη
βλάβη που θα τους επιφέρει αυτή, µπορεί να µην την επιβάλλει.
Με το άρθρο 58 διορθώνονται σφάλµατα του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), ώστε ορθά να παραπέµπει σε διατάξεις του ν. 3869/2010.
Με το άρθρο 59, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί να αναθέτει καθήκοντα φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του
εν λόγω Υπουργείου σε προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φύλαξης.
Με το άρθρο 60, επιδιώκεται η διευκόλυνση και επιτάχυνση του διορισµού των δόκιµων δικαστικών λειτουργών από το έτος 2016.
Με το άρθρο 61, τίθεται ότι µε κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας θα µπορούν να συστήνονται θέσεις ιατρών στα δικαστήρια της χώρας, δηλαδή σε χώρους των οποίων γίνεται καθηµερινά χρήση
από χιλιάδες ανθρώπους και λόγοι ασφάλειας των ίδιων
των λειτουργών και παραγόντων της δικαιοσύνης (δικαστών, δικηγόρων, διαδίκων), καθώς και των τρίτων πολιτών που προσέρχονται σε αυτούς επιβάλλουν την ύπαρξη σταθερά ιατρών –τουλάχιστον στα σηµαντικότερα από άποψη µεγέθους δικαστικά µέγαρα- για την παροχή
των αναγκαίων πρώτων βοηθειών και λοιπών ιατρικών υπηρεσιών.

Άλλωστε, από την εισαγωγή της διάταξης για την αρµοδιότητα των δικαστηρίων ανηλίκων, προκύπτουν ζητήµατα µεταβατικού δικαίου. Από την αντικατάσταση της
διάταξης του άρθρου 113 παρ. 1Β του Κ.Πολ.Δ. ο κύκλος
των υποθέσεων που υπάγονται πιά στην αρµοδιότητα
του τριµελούς δικαστηρίου ανηλίκων περιορίζεται, αφού
δεν περιλαµβάνονται πια εν γένει οι πράξεις που απειλούνται µε πρόσκαιρη κάθειρξη µε ανώτατο όριο τα είκοσι έτη, αλλά συγκεκριµένες πράξεις. Συνεπώς, ήταν αναγκαίος ο προσδιορισµός από ποιο δικαστήριο θα δικαστούν οι υποθέσεις αυτές που πια εντάσσονται στην
καθ’ ύλην αρµοδιότητα του µονοµελούς δικαστηρίου ανηλίκων.
Αθήνα, 9 Δεκεµβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Κουρουµπλής

Ν. Φίλης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Κοτζιάς

Ν. Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Κατρούγκαλος

Α.Ξανθός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Χ.Σπίρτζης
κ.α.α Π. Σγουρίδης

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το άρθρο 62 περιλαµβάνει διαχρονικό δίκαιο διευκρινίζοντας τα εξής: α) Ότι τα σύµφωνα συµβίωσης που έχουν καταρτιστεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου εξακολουθούν να διέπονται από το
ν. 3719/2008 για λόγους ασφάλειας του δικαίου, και µόνο ως προς τους τρόπους της λύσης τους (που θα επέλθει προφανώς µετά τη θέση σε ισχύ του νέου δικαίου) εφαρµόζεται το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόµου. β) Ότι τα µέρη των παλιών συµφώνων έχουν
πάντως τη δυνατότητα να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου µε συµβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου (του άρθρου 1 εδάφιο 2 αυτού του
νόµου). Στην πράξη αυτή τα µέρη θα µπορούν να περιλαµβάνουν και ρυθµίσεις θεµάτων, τα οποία κατά το Νοµοσχέδιο επαφίενται στην ιδιωτική τους αυτονοµία (λ.χ.
να συµφωνούν ότι παραιτούνται από το δικαίωµά τους
στη νόµιµη µοίρα), και γ) ότι τα σύµφωνα συµβίωσης που
καταρτίζονται µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
νόµου διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις αυτού
του νόµου.

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ν. Παππάς
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ι. Μουζάλας

Ν. Τόσκας
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές
και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Άρθρο 1
Σύσταση
Η συµφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, µε την οποία ρυθµίζουν τη συµβίωσή
τους (σύµφωνο συµβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συµφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο
του Ληξιαρχείου.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις
1. Για τη σύναψη συµφώνου συµβίωσης απαιτείται
πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.
2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συµφώνου συµβίωσης: α)
αν υπάρχει γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης των ενδιαφερόµενων προσώπων ή του ενός από αυτά, β) µεταξύ
συγγενών εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή απεριόριστα και
εκ πλαγίου µέχρι και τον τέταρτο βαθµό, καθώς και µεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή απεριόριστα και γ) µεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που
υιοθετήθηκε.
3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου
συνεπάγεται την ακυρότητα του συµφώνου συµβίωσης.
Ακυρότητα συνεπάγεται και η εικονικότητα του συµφώνου.
Άρθρο 3
Άκυρο και ακυρώσιµο σύµφωνο
1. Η κατά το προηγούµενο άρθρο ακυρότητα κηρύσσεται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Την αγωγή ασκεί,
εκτός από τα µέρη, και όποιος προβάλλει έννοµο συµφέρον οικογενειακής φύσης, καθώς και ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως, αν το σύµφωνο αντίκειται στη δηµόσια τάξη.
2. Σε περίπτωση ελαττωµάτων της βούλησης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον ακυρώσιµο γάµο.
Η σχετική δικαστική απόφαση απαιτείται να γίνει αµετάκλητη.
3. Με την αµετάκλητη δικαστική απόφαση, που ακυρώνει το σύµφωνο συµβίωσης, αίρονται αναδροµικά τα αποτελέσµατά του. Η ακύρωση του συµφώνου δεν επηρεάζει την πατρότητα των τέκνων.
Άρθρο 4
Επώνυµο
Το σύµφωνο συµβίωσης δεν µεταβάλλει το επώνυµο
των µερών. Ο καθένας µπορεί, εφόσον συγκατατίθεται ο
άλλος, να χρησιµοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυµο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του.

Άρθρο 5
Σχέσεις των µερών
1. Στις προσωπικές σχέσεις των µερών του συµφώνου
µεταξύ τους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για
τις σχέσεις των συζύγων από το γάµο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθµιση στον παρόντα ή άλλο
νόµο.
2. Στις µη προσωπικές σχέσεις των µερών µεταξύ τους
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις
των συζύγων από το γάµο, εκτός αν τα µέρη τις ρυθµίσουν διαφορετικά κατά τη σύναψη του συµφώνου µε βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Τα µέρη
δεν µπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα πριν από τη γέννησή της.
Άρθρο 6
Στην περίπτωση ελεύθερης συµβίωσης χωρίς σύµφωνο, η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί µετά την έναρξη της συµβίωσης (αποκτήµατα)
κρίνεται κατά τις γενικές διατάξεις του αδικαιολόγητου
πλουτισµού. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς δίκες.
Άρθρο 7
Λύση
1. Το σύµφωνο συµβίωσης λύνεται: α) µε συµφωνία
των µερών, που γίνεται αυτοπροσώπως µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, β) µε µονοµερή συµβολαιογραφική
δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουµένως µε δικαστικό επιµελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο
άλλο µέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) µήνες από την
επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάµος µεταξύ
των µερών.
2. Η λύση του συµφώνου συµβίωσης ισχύει από την
κατάθεση αντιγράφου του συµβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συµφωνία ή τη µονοµερή δήλωση,
στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή
του.
3. Για τη διατροφή µετά τη λύση του συµφώνου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή µετά το
διαζύγιο, εκτός αν τα µέρη παραιτηθούν από το σχετικό
δικαίωµα κατά την κατάρτιση του συµφώνου.
Άρθρο 8
Κληρονοµικό δικαίωµα
Ως προς το κληρονοµικό δικαίωµα των µερών του
συµφώνου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους. Κατά την
κατάρτιση του Συµφώνου το κάθε µέρος µπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωµά του στη νόµιµη µοίρα.
Άρθρο 9
Τεκµήριο πατρότητας
Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε τριακόσιες (300) ηµέρες από
τη λύση ή την ακύρωση του Συµφώνου, τεκµαίρεται ότι
έχει πατέρα τον άνδρα µε τον οποίο η µητέρα κατάρτισε
το Σύµφωνο. Το τεκµήριο ανατρέπεται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επ. ΑΚ, καθώς και τα
άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ, εφαρµόζονται αναλόγως.
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Άρθρο 10
Επώνυµο τέκνων
Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε τριακόσιες (300) ηµέρες από
τη λύση ή την ακύρωση του συµφώνου, φέρει το επώνυµο που επέλεξαν οι γονείς του µε κοινή και αµετάκλητη
δήλωσή τους, που περιέχεται στο σύµφωνο ή σε µεταγενέστερο συµβολαιογραφικό έγγραφο πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το επώνυµο που επιλέγεται είναι
κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυµο του ενός από τους γονείς ή συνδυασµός των επωνύµων τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από δύο επώνυµα. Αν η δήλωση παραλειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυµο, αποτελούµενο από το επώνυµο και των δύο γονέων του. Πρώτο τίθεται το επώνυµο µε αρχικό που προηγείται στο αλφάβητο. Αν το επώνυµο του ενός ή και των δύο γονέων είναι
σύνθετο, το επώνυµο του τέκνου θα σχηµατιστεί µε το
πρώτο από τα δύο επώνυµα.
Άρθρο 11
Γονική µέριµνα
1. Η γονική µέριµνα του τέκνου που γεννήθηκε κατά
τη διάρκεια του συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε τριακόσιες (300) ηµέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συµφώνου, ανήκει στους δύο γονείς και ασκείται από κοινού. Οι διατάξεις του ΑΚ για τη γονική µέριµνα των τέκνων που κατάγονται από γάµο εφαρµόζονται αναλόγως
και στην περίπτωση αυτή.
2. Αν το σύµφωνο συµβίωσης λυθεί ή ακυρωθεί, για
την άσκηση της γονικής µέριµνας εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 1513 ΑΚ.
Άρθρο 12
Ανάλογη εφαρµογή άλλων διατάξεων –
Εξουσιοδοτήσεις

µική διαδοχή εφαρµόζονται οι σχετικοί κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Κατά τα λοιπά, τα σύµφωνα
συµβίωσης της παρούσας παραγράφου δεν αναπτύσσουν στην ελληνική έννοµη τάξη περισσότερα αποτελέσµατα από αυτά που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Τα άρθρα 1354, 1462, 1463 και 1576 ΑΚ τροποποιούνται ως εξής:
1. Άρθρο 1354. Κώλυµα από γάµο που υπάρχει ή από
σύµφωνο συµβίωσης µε τρίτον. Εµποδίζεται η σύναψη
γάµου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αµετάκλητα ο γάµος που υπάρχει, καθώς και πριν λυθεί ή ακυρωθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση το σύµφωνο συµβίωσης που συνδέει
τον ένα µελλόνυµφο µε τρίτον. Οι σύζυγοι µπορούν να
επαναλάβουν την τέλεση του µεταξύ τους γάµου και
πριν αυτός ακυρωθεί.
2. Άρθρο 1462. Αγχιστεία. Οι συγγενείς εξ αίµατος του
ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας
του άλλου στην ίδια γραµµή και στον ίδιο βαθµό. Το ίδιο
ισχύει και στην περίπτωση του συµφώνου συµβίωσης. Η
συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και µετά τη λύση ή την ακύρωση του γάµου ή του συµφώνου
συµβίωσης από το οποίο δηµιουργήθηκε.
3. Άρθρο 1463. Η συγγένεια του προσώπου µε τη µητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση. Η συγγένεια µε τον πατέρα και τους συγγενείς
του συνάγεται από το γάµο ή το σύµφωνο συµβίωσης µε
τον πατέρα ή ιδρύεται µε την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.
4. Άρθρο 1576. Αυτοδίκαιη λύση. Η υιοθεσία λύνεται
αυτοδικαίως και αίρεται αναδροµικά η σχέση που απορρέει από αυτήν, αν τελέσουν γάµο ή συνάψουν σύµφωνο
συµβίωσης, κατά παράβαση του νόµου, ο θετός γονέας
µε το θετό τέκνο. Αν ο γάµος ή το σύµφωνο συµβίωσης
ακυρώθηκε, διατηρούνται από τη σχέση υιοθεσίας µόνο
τα περιουσιακά δικαιώµατα του θετού τέκνου.

1. Άλλες διατάξεις νόµων που αφορούν συζύγους εφαρµόζονται αναλόγως και στα µέρη του Συµφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθµιση στον παρόντα ή άλλο νόµο.
2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου
απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος µετά από
πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µε το οποίο
ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η έκταση εφαρµογής των διατάξεων του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν συζύγους,
στα µέρη του Συµφώνου.

Συνιστάται συλλογικό συµβουλευτικό - γνωµοδοτικό
όργανο υπό την ονοµασία «Εθνικό Συµβούλιο κατά του
Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας», το οποίο υπάγεται
στη Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (εφεξής Συµβούλιο).

Άρθρο 13
Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 16
Σύνθεση

1. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται σε κάθε σύµφωνο συµβίωσης, εφόσον τούτο καταρτίζεται στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.
2. Οι προϋποθέσεις σύναψης, οι σχέσεις των µερών
µεταξύ τους και οι προϋποθέσεις και συνέπειες της λύσης των συµφώνων συµβίωσης, που δεν υπάγονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διέπονται από το
δίκαιο του τόπου όπου καταρτίστηκαν. Για την κληρονο-

1. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και αποτελείται από τα εξής µέλη µε τους αναπληρωτές τους:
α. Τον Γενικό Γραµµατέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων ως Πρόεδρο,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ
Άρθρο 15
Σύσταση
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γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε αρµοδιότητα σε θέµατα
Προστασίας του Πολίτη,
δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε αρµοδιότητα σε θέµατα
Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
στ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
η. έναν εκπρόσωπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
θ. έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ι. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας,
ια. έναν εκπρόσωπο του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήµου Αθηναίων,
ιβ. έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,
ιγ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου,
ιδ. έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες,
ιε. δύο εκπροσώπους του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας,
ιστ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία,
ιζ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών.
2. Τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται από
τους αρµόδιους Υπουργούς και φορείς, µε γνώµονα την
εξειδίκευσή τους σε θέµατα καταπολέµησης του ρατσισµού ή τις αρµοδιότητές τους. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται από
τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και προέρχονται από υπηρεσία
αρµόδια για τη δίωξη της ρατσιστικής βίας. Η θητεία των
µελών είναι τριετής.
3. Σε κάθε συνεδρίαση του Συµβουλίου προσκαλείται
και συµµετέχει, µε εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δύναται οποτεδήποτε, µε αµετάκλητη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο
του Συµβουλίου, να καταστεί εφεξής πλήρες µέλος αυτού µε δικαίωµα ψήφου.
Άρθρο 17
Αρµοδιότητες
1. Το Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Το σχεδιασµό πολιτικών πρόληψης και καταπολέµησης του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας προς διασφάλιση της προστασίας ατόµων και οµάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου
ή χαρακτηριστικών φύλου.
β. Την επίβλεψη της εφαρµογής της νοµοθεσίας κατά
του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας και της συµµόρφωσής της µε το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
γ. Την προώθηση και το συντονισµό της δράσης των εµπλεκόµενων φορέων για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του φαινοµένου, καθώς και την ενίσχυση της

συνεργασίας µε την κοινωνία των πολιτών στα ζητήµατα
αυτά.
2. Το Συµβούλιο ιδίως:
α. Εκπονεί µελέτες, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες
και συστάσεις και προτείνει µέτρα για την πρόληψη και
καταπολέµηση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας και
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής προς τις διατάξεις του διεθνούς και
ευρωπαϊκού δικαίου και τις συστάσεις των διεθνών οργανισµών.
β. Σχεδιάζει και προτείνει πολιτικές κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας για όλο το φάσµα της κυβερνητικής πολιτικής και της δηµόσιας διοίκησης και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την προώθηση της εταιρικής - κοινωνικής ευθύνης των νοµικών προσώπων για τα
ως άνω θέµατα.
γ. Μεριµνά για την προώθηση των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, της ισότητας και του σεβασµού της ετερότητας µέσα από την τυπική εκπαίδευση.
δ. Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την επιµόρφωση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, υπηρετούντων
στα σώµατα ασφαλείας και υπαλλήλων υπηρεσιών και
φορέων του στενού και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα
σε θέµατα αντιµετώπισης του ρατσισµού και της ρατσιστικής βίας.
ε. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία. Οι αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν τα αιτούµενα στοιχεία.
στ. Προωθεί την πρόληψη και την αντιµετώπιση της
ρατσιστικής βίας, καθώς και την ενίσχυση των µηχανισµών καταγραφής του φαινοµένου.
ζ. Μεριµνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για
τα φαινόµενα του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας µέσα από τα ΜΜΕ, καθώς και για την καταγραφή και αντιµετώπιση της ρητορικής του µίσους στο δηµόσιο λόγο.
η. Συντάσσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισµού, παρακολουθεί συστηµατικά την εφαρµογή του και
µεριµνά για την τακτική επικαιροποίησή του. Συντάσσει
ετήσιο απολογισµό δράσης, ο οποίος υποβάλλεται έως
το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής.
Άρθρο 18
Λειτουργία
1. Το Συµβούλιο εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και επικουρείται κατά τη λειτουργία του επιστηµονικά και διοικητικά
από τη Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, ενώ παρέχεται γραµµατειακή υποστήριξη
από υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων µεριµνά για την σύγκληση και λειτουργία
του Συµβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεών του.
3. Το Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) µήνες, έκτακτα δε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή
κατόπιν αιτήµατος τεσσάρων (4) τουλάχιστον µελών
του.
4. Το Συµβούλιο λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που
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καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα µέλη του
δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση.
5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Άρθρο 19
Συνεργασία µε φορείς και κοινωνικός διάλογος
1. Στο Συµβούλιο δύναται να καλούνται και άλλα πρόσωπα, ιδίως εµπειρογνώµονες µε συναφή εξειδίκευση,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή φορείς για την παροχή
πληροφοριών ή τη συνεργασία, εφόσον αυτό θεωρείται
αναγκαίο κατά την κρίση αυτού.
2. Το Συµβούλιο µπορεί να προσκαλεί Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς της κοινωνίας των
πολιτών σε διαβούλευση, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

των το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά ένα (1) έτος.
β) Στην περίπτωση κακουργήµατος, που το προβλεπόµενο πλαίσιο ποινής ορίζεται σε πέντε (5) έως δέκα (10)
έτη, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις κακουργηµάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά τρία (3) έτη.
γ) Στην περίπτωση εγκλήµατος, που τιµωρείται µε
χρηµατική ποινή, το κατώτερο όριο αυτής διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση µετατροπής της ποινής φυλάκισης που
έχει επιβληθεί κατά τα παραπάνω, το ποσό της µετατροπής δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του
κατώτατου ορίου του προβλεπόµενου ποσού µετατροπής.»
Άρθρο 22
Η περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 100 του Ποινικού Κώδικα καταργείται.
Άρθρο 23

Άρθρο 20
Κατ’ οίκον έκτιση ποινής για κρατούµενες µητέρες
Στο άρθρο 56 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται νέα
παράγραφος υπ’ αριθµόν 4, ως εξής:
«4. Μητέρα ανήλικου τέκνου που καταδικάστηκε σε
ποινή φυλάκισης δύναται να εκτίσει την ποινή ή µέρος
της ποινής στην κατοικία της µέχρι το ανήλικο τέκνο της
να συµπληρώσει την ηλικία των πέντε (5) ετών, εκτός αν
µε ειδική αιτιολογία κριθεί ότι η έκτιση της ποινής σε κατάστηµα κράτησης είναι απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί αυτή από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκληµάτων, λαµβανοµένου ιδίως υπόψιν του βέλτιστου συµφέροντος του ανηλίκου. Εάν οι παραπάνω προϋποθέσεις υπάρχουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης,
αποφασίζει το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, αποφασίζει το συµβούλιο πληµµελειοδικών µετά από αίτηση της καταδικασµένης. Οι
διατάξεις για την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής δύνανται
να έχουν εφαρµογή και σε µητέρες καταδικασµένες σε
ποινή κάθειρξης µέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον το τέκνο
αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω νόσου ή αναπηρίας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι όροι της
παραγράφου 3 του παρόντος.»
Άρθρο 21
Το άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 81Α
Έγκληµα µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά
Εάν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι έχει τελεστεί έγκληµα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώµατος, θρησκείας,
γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου
ή αναπηρίας, το πλαίσιο ποινής διαµορφώνεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση πληµµελήµατος, που τιµωρείται µε
φυλάκιση έως ένα (1) έτος, το κατώτερο όριο της ποινής
αυξάνεται στους έξι (6) µήνες και το ανώτερο όριο αυτής
στα δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις πληµµεληµά-

Η παρ. 4 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η διακρίβωση των προηγούµενων προϋποθέσεων
γίνεται µετά από αίτηση του κρατούµενου από το συµβούλιο πληµµελειοδικών ή, στην περίπτωση κρατούµενου που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, από το συµβούλιο εφετών. Ο εισαγγελέας, µετά την υποβολή της αίτησης, διατάσσει ειδική πραγµατογνωµοσύνη για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των προηγούµενων παραγράφων και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας,
αν αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η κατά τα άνω ειδική πραγµατογνωµοσύνη ή η βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται από τον εισαγγελέα στο αρµόδιο συµβούλιο µαζί µε την
πρότασή του. Κατά του βουλεύµατος του συµβουλίου εφετών µπορεί να ασκηθεί αναίρεση. Οι λεπτοµέρειες
σχετικά µε την ως άνω ειδική πραγµατογνωµοσύνη καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας. Η ειδική πραγµατογνωµοσύνη ή η βεβαίωση του
ΚΕ.Π.Α. υποχρεωτικά προσδιορίζουν εάν η αναπηρία είναι µόνιµη ή πρόσκαιρη και αναφέρουν στην περίπτωση
της πρόσκαιρης αναπηρίας τον χρόνο διάρκειάς της και
το ποσοστό της. Εάν πρόκειται για πρόσκαιρη αναπηρία
ο αρµόδιος εισαγγελέας υποβάλλει ένα (1) µήνα πριν τη
λήξη του προσδιοριζόµενου χρόνου αναπηρίας στο αρµόδιο συµβούλιο την πρότασή του για την επανεξέταση
της, χορηγηθείσας απόλυσης υπό όρο. Για τον λόγο αυτό δύο (2) µήνες πριν τη συµπλήρωση του χρόνου της
προσδιορισθείσας αναπηρίας διατάσσει ειδική πραγµατογνωµοσύνη είτε παραποµπή στο αρµόδιο ΚΕ.Π.Α. για
την εκ νέου διακρίβωση των προϋποθέσεων για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων
διατάσσεται η συνέχιση της εκτέλεσης της ποινής. Ο
χρόνος που µεσολάβησε από την απόλυση υπό όρο λογίζεται ως πραγµατικός χρόνος έκτισης της ποινής. Η επανεξέταση της αναπηρίας και η διακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού περατώνεται στο χρονικό διάστηµα που προβλέπει το άρθρο 109.»
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Άρθρο 24
Η παρ. 3α του άρθρου 124 του Ποινικού Κώδικα καταργείται.
Άρθρο 25
Η παρ. 3 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει
συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος της ηλικίας
του επιβάλλονται αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα,
εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί ποινικός σωφρονισµός κατά το επόµενο άρθρο. Ειδικά το αναµορφωτικό µέτρο του άρθρου 122 παράγραφος 1 περίπτωση
ιβ΄ επιβάλλεται µόνο για πράξη, την οποία αν τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα.»

αν ήταν µικρής έκτασης ή διάρκειας επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι έξι (6) µηνών.»
Άρθρο 28
Στο άρθρο 298 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«Το δικαστήριο, όσον αφορά τα πληµµελήµατα του άρθρου 292 ή την πράξη του άρθρου 431, δύναται να απαλλάξει το δράστη από την ποινή, εφόσον πεισθεί ότι δεν
χρειάζεται να επιβληθεί ποινή, αν ο δράστης τέλεσε την
πράξη για την προάσπιση µείζονος κοινωνικού συµφέροντος.»
Άρθρο 29
Μετά το άρθρο 361Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
άρθρο 361Β ως εξής:

Άρθρο 26
Το άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 127
1. Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει
το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργηµα
απειλούµενο µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η ίδια
ποινή δύναται να επιβληθεί και για τις πράξεις του άρθρου 336, εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεότερου από δεκαπέντε (15) ετών. Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων µπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο (15ο) έτος
της ηλικίας του και του έχει επιβληθεί το αναµορφωτικό
µέτρο της περίπτωσης ιβ΄της παραγράφου 1 του άρθρου
122, εάν µετά την εισαγωγή του στο ίδρυµα αγωγής τελέσει έγκληµα που αν το τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει
γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή, λαµβανοµένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών
τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.
2. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται επακριβώς
ο χρόνος παραµονής του ανηλίκου στο ειδικό κατάστηµα
κράτησης νέων σύµφωνα µε το άρθρο 54.»
Άρθρο 27
Το άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 292

«Άρθρο 361Β
1. Όποιος προµηθεύει αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες ή
αναγγέλλει µε δηµόσια πρόσκληση την παροχή ή προµήθεια αυτών αποκλείοντας από καταφρόνηση πρόσωπα
λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώµατος, εθνικής ή
εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισµού ή
ταυτότητας φύλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
2. Εάν στην πράξη της προηγούµενης παραγράφου
συµµετείχαν δύο (2) ή περισσότεροι επιβάλλεται ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδων
(25.000) ευρώ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 30
Η παρ. 2 του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 225 παράγραφοι 1 περίπτωση α΄ και 2 εδάφιο α΄, 229, 362, 363 και
364 ΠΚ, αν για το γεγονός για το οποίο δόθηκε όρκος ή
η χωρίς όρκο κατάθεση ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η
καταµήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µετά
την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 31, 43 παρ. 1 εδάφιο
β΄), αναβάλλει µε πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του εισαγγελέα εφετών.»
Άρθρο 31

1. Όποιος µε πρόθεση παρεµποδίζει τη λειτουργία κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως αυτοκινητοδρόµου, σιδηροδρόµου, αεροπλάνου, λεωφορείου, ταχυδροµείου ή τηλεγράφου που
προορίζονται για κοινή χρήση τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα (1) έτος.
2. Αν η πράξη της παραγράφου 1 είχε σηµαντική διάρκεια επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη.
3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 ήταν ασήµαντη, ιδίως

Το άρθρο 113 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 113
Δικαστήριο Ανηλίκων
1. Τα Δικαστήρια ανηλίκων δικάζουν τις αξιόποινες
πράξεις που τελούνται από ανηλίκους και επιβάλλουν τα
αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, που ορίζονται από
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τον Ποινικό Κώδικα ή τις ποινές, κατά τις παρακάτω διακρίσεις:
Α. Το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει: α) τις
πράξεις που τελούνται από ανηλίκους εκτός από εκείνες
που δικάζονται από το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων, β)
τα πταίσµατα που τελούνται από ανηλίκους στην έδρα
του πρωτοδικείου και γ) τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισµατοδικείου για ανηλίκους.
Β. Το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους, για τις οποίες, αν τελούνταν από ενήλικα, απειλείται ισόβια κάθειρξη, καθώς και τις πράξεις του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεωτέρου από δεκαπέντε (15) ετών.
Γ. Το εφετείο ανηλίκων δικάζει τις εφέσεις κατά των
αποφάσεων των µονοµελών και τριµελών δικαστηρίων
ανηλίκων που λειτουργούν στα πληµµελειοδικεία.
2. Το άρθρο 119 εφαρµόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των εδαφίων Α΄ και Β΄ της προηγούµενης παραγράφου.»
Άρθρο 32
Η παρ. 1 του άρθρου 279 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο συλλαµβανόµενος επ’ αυτοφώρω ή µε ένταλµα
οδηγείται χωρίς αναβολή στον αρµόδιο εισαγγελέα, το
αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη
σύλληψή του και, αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα
του, στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη µεταφορά
του. Αν πρόκειται για κακούργηµα ή αν η σύλληψη έγινε
µε ένταλµα του ανακριτή, ο εισαγγελέας παραπέµπει
στον ανακριτή εκείνον που έχει συλληφθεί και αν πρόκειται για πληµµέληµα, ενεργεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 43,47, 246 παρ. 3 και 417 κ.ε.. Ειδικά σε
περίπτωση σύλληψης επ’ αυτοφώρω για πληµµέληµα, ο
ανακριτικός υπάλληλος εντός δώδεκα (12) ωρών ειδοποιεί µε το ταχύτερο µέσο τον εισαγγελέα, ο οποίος
µπορεί, λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήµατος και την προσωπικότητα του δράστη, να δώσει εντολή
να αφεθεί αυτός ελεύθερος και να µην εφαρµοστεί η
προβλεπόµενη για τα αυτόφωρα εγκλήµατα διαδικασία
του άρθρου 418 παρ. 1 εδάφιο α΄ και 2. Στην περίπτωση
αυτή ο ανακριτικός υπάλληλος υποβάλλει στον εισαγγελέα χωρίς χρονοτριβή όλες τις εκθέσεις που συντάχθηκαν για τη συγκεκριµένη υπόθεση.»
Άρθρο 33
Το άρθρο 340 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 340
1. Ο κατηγορούµενος οφείλει να εµφανίζεται αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση· µπορεί επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπεράσπισή του. Στα κακουργήµατα ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε όσους κατηγορούµενους δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό συµβούλιο του οικείου
δικηγορικού συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο
δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για
πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα. Για το σκοπό αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρία-

σης ο πρόεδρος του δικαστηρίου διακριβώνει για το σύνολο των υποθέσεων, εάν οι κατηγορούµενοι στερούνται συνηγόρου υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες
διορίζεται συνήγορος κατά τα παραπάνω, εκδικάζονται
υποχρεωτικά σε συνεδρίαση µετά από διακοπή, προκειµένου να προετοιµαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος. Η δικάσιµος µετά από τη διακοπή αυτή δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες.
Ο συνήγορος µπορεί να διορίζεται και πριν από τη συνεδρίαση, αν το ζητήσει ο κατηγορούµενος, ακόµα και
µε απλή επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν κρατείται
στις φυλακές, το αίτηµά του διαβιβάζεται από τον διευθυντή του καταστήµατος κράτησης. Ο εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του
τη δικογραφία.
Αν ο κατηγορούµενος αρνηθεί την υπεράσπισή του από το διορισµένο συνήγορο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει σε αυτόν άλλο συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε περίπτωση νέας άρνησης του κατηγορουµένου,
το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης
του κακουργήµατος χωρίς διορισµό συνηγόρου.
Σε δίκες για κακούργηµα, οι οποίες λόγω της σοβαρότητας και του αντικειµένου τους πρόκειται να έχουν µακρά διάρκεια, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει µε
την ίδια διαδικασία στον κατηγορούµενο που δεν έχει
συνήγορο δύο (2) ή τρεις (3) συνηγόρους από τον ίδιο
πίνακα. Ο κατηγορούµενος δεν µπορεί να αρνηθεί την υπεράσπισή του από το συνήγορο ή τους συνηγόρους
που διορίστηκαν από τον πρόεδρο, µπορεί όµως µε αιτιολογηµένη αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την
ανάκληση του διορισµού ενός (1) µόνο συνηγόρου, οπότε η υπεράσπιση συνεχίζεται από τους λοιπούς, εφόσον
είχαν διοριστεί περισσότεροι από ένας.»
.
Άρθρο 34
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 478 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ένδικο µέσο της έφεσης επιτρέπεται επίσης στον
ανήλικο κατηγορούµενο µόνο κατά του βουλεύµατος
του συµβουλίου πληµµελειοδικών το οποίο τον παραπέµπει στο δικαστήριο για έγκληµα που, αν το τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργηµα, για το οποίο επιβάλλεται
η ποινή του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης
ανηλίκων, σύµφωνα µε το άρθρο 127 παράγραφος 1 του
Ποινικού Κώδικα, και µόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.»
Άρθρο 35
Η παρ. 4 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αν µε την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, η κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό, µε ειδική αιτιολογία και εφαρµόζοντας τα κριτήρια της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, καθώς
και, στις αντίστοιχες περιπτώσεις, λαµβάνοντας πρωτίστως υπόψη το συµφέρον του ανηλίκου, αποφασίζει αµέσως µετά την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουµένου ότι θα ασκήσει έφεση.»
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Άρθρο 36
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 578 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Άρθρο 37
1. Η παρ. 2 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981
(Α΄187) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την κατά το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα ανάλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του
αδικηθέντος από κάποια από τις προβλεπόµενες στην
προηγούµενη παράγραφο πράξεις το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη ιδίως: α) τις επιπτώσεις του δηµοσιεύµατος
στον αδικηθέντα, καθώς και στο οικογενειακό, κοινωνικό
και επαγγελµατικό περιβάλλον του, β) το είδος, τη φύση,
τη σπουδαιότητα, τη βαρύτητα και την απαξία των γεγονότων, πράξεων ή χαρακτηρισµών που του αποδόθηκαν
µε το δηµοσίευµα, γ) το είδος της προσβολής, που υπέστη, δ) την ένταση του πταίσµατος του εναγοµένου, ε)
τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, και στ) την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των διαδίκων.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981 (Α΄
187) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο αδικηθείς, πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή
που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει µε έγγραφη, εξώδικη πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου, ή όταν
αυτός είναι άγνωστος τον εκδότη ή το διευθυντή σύνταξής του, να αποκαταστήσει την προσβολή µε την καταχώριση σε αυτό κειµένου που του υποδεικνύει. Στο κείµενο αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις ή φράσεις που
θεωρήθηκαν προσβλητικές και πρέπει να ανακληθούν και
οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριµένη αναφορά υπήρξε προσβλητική. Η αποκατάσταση θεωρείται ότι επήλθε αν ο ιδιοκτήτης του εντύπου, άλλως ο εκδότης ή ο
διευθυντής σύνταξης αυτού, εντός διαστήµατος δέκα
(10) ηµερών ή, σε κάθε περίπτωση, στο αµέσως επόµενο
τεύχος: α) ανακαλέσει ρητά την προσβολή µε την παραπάνω δηµοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σε ανάλογη θέση και φύλλο της αντίστοιχης ηµέρας κυκλοφορίας της εφηµερίδας, που είχε καταχωριστεί η αρχή του επιλήψιµου δηµοσιεύµατος, και σε έκταση και µέγεθος ανάλογο µε το τελευταίο, και β) κοινοποιήσει στον αδικηθέντα το ως άνω δηµοσίευµα αποκατάστασης. Η παρέλευση άπρακτου διαστήµατος δέκα
(10) ηµερών ή η µη δηµοσίευση στο αµέσως επόµενο
τεύχος θεωρείται άρνηση εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή εκδότη του εντύπου. Η παράλειψη της παραπάνω διαδικασίας έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης. Η αγωγή αποζηµίωσης της παραγράφου 2
πρέπει να ασκηθεί εντός έξι (6) µηνών από την πάροδο
της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών ή της ρητής αρνητικής απάντησης, εφόσον αυτή έχει δοθεί νωρίτερα, ή από την έκδοση του αµέσως επόµενου τεύχους.
Εάν λάβει χώρα η αποκατάσταση της προσβολής, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν µπορεί να υπάρξει αστική αξίωση κατά την παράγραφο 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν το επιλήψιµο δηµοσίευµα αφορούσε επικείµενο γεγονός
µείζονος σηµασίας για την ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική και εν γένει κοινωνική πρόοδο του αδικηθέ-

ντος και η αποκατάσταση της σχετικής προσβολής επακολούθησε αυτού, η τελευταία δύναται να θεωρηθεί ως
µη πλήρης και διατηρείται η αξίωση ανάλογης χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Αν παρά τη δηµοσίευση της ανάκλησης έχει αποδεδειγµένα προκληθεί
στον αδικηθέντα περιουσιακή ζηµία που οφείλεται στο επιλήψιµο δηµοσίευµα, ο ενάγων δικαιούται να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο µόνο για την αξίωση αυτή. Η
εκδίκαση της κατά το παρόν άρθρο αγωγής χωρεί ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης για την ίδια
πράξη, καθώς και της τυχόν για οποιονδήποτε λόγο αναβολής ή αναστολής της ποινικής διαδικασίας που έχει
αρχίσει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται κατά την άσκηση του δικαιώµατος επανόρθωσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9
του π.δ. 100/2000 (Α΄ 98).».
3. Οι παράγραφοι υπ’ αριθµόν 8 και 9 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981 (Α΄ 187) αναριθµούνται σε 9 και 10,
αντίστοιχα, και προστίθεται παράγραφος υπ’ αριθµόν 8
σύµφωνα µε την οποία:
«8. Περισσότερες εγκλήσεις και αγωγές που υποβάλλονται από τον αδικηθέντα κατά του ιδίου προσώπου συνεκδικάζονται υποχρεωτικά και εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 94επ. ΠΚ, 128, 129 ΚΠΔ και 246
ΚΠολΔ, αν συνδέονται µε περισσότερους χαρακτηρισµούς που περιλαµβάνονται σε ένα (1) δηµοσίευµα, άρθρο, βιβλίο ή άλλο κείµενο, καθώς και σε αρθρογραφία ή
εκποµπές του που αφορούν το ίδιο θέµα.».
4. Καταργούνται το τέταρτο και το πέµπτο εδάφιο της
παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο 38
Διάθεση κατασχεθέντων, δηµευθέντων προϊόντων
σε Καταστήµατα Κράτησης
Τα κάθε είδους προϊόντα λαθρεµπορίας που κατάσχονται, δηµεύονται ή περιέρχονται ως αζήτητα στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου, τα οποία είναι πρόσφορα
για κάλυψη αναγκών κρατουµένων, µπορούν να διατίθενται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), σε Καταστήµατα Κράτησης για τις ανάγκες των άπορων κρατουµένων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων
καθορίζεται η διαδικασία και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
Άρθρο 39
Τροποποίηση του π.δ. 62/2014
Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.
62/2014, ως εξής:
«1. Ο θεσµός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρµοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστηµα µέχρι δεκαοκτώ
(18) µηνών και θα αφορά: α) έως πενήντα (50) κρατουµένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στα Καταστήµατα Κράτησης
Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας Σερρών, Τρικάλων,
Κοµοτηνής και Γρεβενών, οι οποίοι δηλώνουν µόνιµη κα-
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τοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους
κρατούµενους αυτούς θα εφαρµοστεί σύστηµα παρακολούθησης της παραµονής τους στην κατοικία τους και
της κίνησής τους εκτός αυτής. β) Έως πενήντα (50) κρατουµένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορισµού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης
Νέων Αυλώνα ή κρατούµενες που έχουν καταδικαστεί
σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στο
Κατάστηµα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, οι οποίοι δηλώνουν µόνιµη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουµένων των νήσων που υπάγονται σε
αυτήν. Στους κρατούµενους αυτούς θα εφαρµοστεί σύστηµα παρακολούθησης της παραµονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής. γ) Έως εκατό (100) υποδίκους για εγκλήµατα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρµοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δηλώνουν µόνιµη κατοικία
στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουµένων των
νήσων που υπάγονται σε αυτήν ή την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους υποδίκους αυτούς θα εφαρµοστεί σύστηµα παρακολούθησης της παραµονής τους
στην κατοικία τους. Στον ως άνω αριθµό συµπεριλαµβάνονται και οι υπαγόµενοι στην παράγραφο 3 του άρθρου
110Α του Ποινικού Κώδικα, οι οποίοι δηλώνουν κατοικία
στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, για να εφαρµοστεί
σύστηµα παρακολούθησης παραµονής στην κατοικία
τους. Στον ίδιο αριθµό συµπεριλαµβάνονται και υπόδικοι
ή κατάδικοι φοιτητές και σπουδαστές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, που εδρεύουν στην Περιφερειακή
Ενότητα Αττικής, στους οποίους χορηγείται άδεια µε ηλεκτρονική επιτήρηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 58 του Σωφρονιστικού Κώδικα. δ) Έως 50 υποδίκους για εγκλήµατα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή καταδίκους που έχουν καταδικαστεί σε
ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατούνται και νοσηλεύονται, για ασθένειες που προβλέπονται στο άρθρο
105 παράγραφος 7 ΠΚ, στο νοσοκοµείο κρατουµένων
Κορυδαλλού, οι οποίοι δηλώνουν µόνιµη κατοικία στην
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουµένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους υπόδικους αυτούς
θα εφαρµοστεί σύστηµα παρακολούθησης της παραµονής τους στην κατοικία τους.»
Άρθρο 40
Σύσταση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής
του Σωφρονιστικού Κώδικα
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων συνιστάται τριµελής επιτροπή για την αναµόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα.
Η επιτροπή θα επεξεργαστεί το υπάρχον σχέδιο της ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής που συστάθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 27791/17.3.2010 (Υ.Ο.Δ.Δ. 96/2010) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και τις υποβληθείσες Αιτιολογική Έκθεση και Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων. Το σχέδιο που συντάσσει η επιτροπή υποβάλλεται για κύρωση στην Ολοµέλεια της Βουλής
κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος.
Η επιτροπή συγκροτείται από εισαγγελικό λειτουργό και
µέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται µε την ίδια απόφαση σε υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρώπινων Δικαιωµάτων.

Άρθρο 41
Ενίσχυση αγροτικών φυλακών
1. Στα αγροτικά καταστήµατα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να
µετάγονται κατάδικοι κρατούµενοι, ικανοί για εργασία,
ανεξαρτήτως αδικήµατος, µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, µετά από πρόταση του Συµβουλίου Φυλακής και εφόσον:
(α) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές
φυλάκισης ή κάθειρξης µέχρι δέκα (10) έτη.
(β) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ή συνολικές ποινές
φυλάκισης ή κάθειρξης άνω των δέκα (10) ετών, έχουν εκτίσει πραγµατικά το ένα πέµπτο (1/5) της ποινής τους
και τους έχει χορηγηθεί τουλάχιστον µία (1) τακτική άδεια τους όρους της οποίας έχουν τηρήσει.
(γ) Έχουν καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, έχουν εκτίσει πραγµατικά οκτώ (8) έτη και τους έχει χορηγηθεί τουλάχιστον µία (1) άδεια τους όρους της οποίας έχουν τηρήσει.
2. Κρατούµενοι των κατηγοριών (β) και (γ) οι οποίοι
δεν λαµβάνουν τακτική άδεια γιατί δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, ενώ πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις
του νόµου, δύνανται να µετάγονται µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών σε αγροτικά καταστήµατα κράτησης, µετά από πρόταση του Συµβουλίου Φυλακής.
3. Οι φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, δύνανται να προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγµάτευσης,
προµήθειας αγαθών ή προϊόντων σε καταστήµατα κράτησης που διαθέτουν αγροτικές ή βιοτεχνικές µονάδες
εργασίας, στις οποίες απασχολούνται κρατούµενοι µε
ευεργετικό υπολογισµό ηµερών ποινής λόγω εργασίας,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Σωφρονιστικού
Κώδικα.
4. Καταργείται η υπουργική απόφαση 63021 (Β΄ 2124
/2012) και κάθε προηγούµενη σχετική υπουργική απόφαση.
Άρθρο 42
Εξ αποστάσεως φοίτηση κρατουµένων
σε ΑΕΙ/ΤΕΙ µε ηλεκτρονική επιτήρηση
Η παρ. 1 του άρθρου 58 του Σωφρονιστικού Κώδικα
(ν. 2776/1999), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του
άρθρο 11 του ν. 4312/2014 (Α΄ 260), αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για τη φοίτηση
κρατουµένων σε σχολές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, εφόσον στην περιοχή φοίτησης λειτουργεί αντίστοιχο προς την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι κατάστηµα κράτησης. Η άδεια χορηγείται από το Συµβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 του παρόντος µε τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία του
άρθρου 55 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄, παράγραφοι 2
και 3 του παρόντος. Η διάταξη του άρθρου 56 παράγραφος 3 του παρόντος εφαρµόζεται ανάλογα. Η φοίτηση
καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, που δεν έχουν λάβει
την ως άνω άδεια, µπορεί να γίνεται και µε παρακολούθηση µαθηµάτων εξ αποστάσεως. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και κά-
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θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων, καθώς
και η συµµετοχή στις εξετάσεις των ανωτέρω φοιτητών
ή σπουδαστών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών της
σχολής στην οποία φοιτούν. Στους ίδιους φοιτητές και
σπουδαστές, εφόσον έχουν µε επιτυχία παρακολουθήσει το ένα τρίτο (1/3) των µαθηµάτων και εργαστηρίων,
κατά τους όρους που ορίζονται µε την κοινή υπουργική
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου επί ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο, µπορεί να χορηγείται άδεια µε ηλεκτρονική
επιτήρηση, χωρίς περιορισµούς του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση δεν απορρίπτεται από το Συµβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 παρά µόνο µε ειδική αιτιολογία, στην οποία πρέπει
να µνηµονεύονται συγκεκριµένα γεγονότα που προκύπτουν από τον πειθαρχικό φάκελο του κρατουµένου και
αντιστοιχούν στην ειδική υπόσταση σοβαρών, ιδίως βίαιων, αξιόποινων πράξεων, µε βάση τα οποία κρίνεται σφόδρα πιθανή η κακή χρήση της άδειας.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3772/2009
1) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3772/2009 η φράση «στελέχωση µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό» αντικαθίσταται ως εξής: «στελέχωση µε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστηµονικό προσωπικό».
2) Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3772/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και συναρµόδιων
Υπουργών, καθορίζονται η διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω Θεραπευτικών Καταστηµάτων, η
λειτουργία τυχόν παραρτηµάτων για γυναίκες και νεαρούς κρατουµένους, η σύνδεση µε συγκεκριµένο νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ., τα θέµατα πρόβλεψης οργανικών θέσεων, µεταφοράς και κατάταξης του υπηρετούντος ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστηµονικού προσωπικού, η καταβολής της µισθοδοσίας τους, κάλυψης κενών θέσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 44
Ενίσχυση Σωφρονιστικής Διοίκησης
1) Μετά την παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 101/2014
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τον Γενικό Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής
στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του ως προς τα Καταστήµατα Κράτησης επικουρεί Αυτοτελές Γραφείο Συντονισµού Φυλακών, µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων και διαµόρφωση
προτάσεων. β) Διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των Καταστηµάτων Κράτησης και λοιπών
φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης. γ) Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση προβληµάτων λειτουργίας και
τη διαχείριση κρίσεων. Στο Αυτοτελές Γραφείο προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ που, κατά προτίµηση, ασκεί ή έχει ασκήσει καθήκοντα Διευθυντή σε Κατάστηµα
Κράτησης ή στην Κεντρική Υπηρεσία («Συντονιστής Φυλακών») και υπηρετούν έως δύο (2) υπάλληλοι της Κε-

ντρικής Υπηρεσίας ή Καταστήµατος Κράτησης.»
2) Η παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
Στη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων,
της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Καταστηµάτων Κράτησης.»

Άρθρο 45
Θέµατα εξωτερικής φρουράς Καταστηµάτων Κράτησης
1. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες
της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης Καταστηµάτων
Κράτησης, καθώς και οι οδηγοί αυτών, υπάγονται στις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για τα υπηρεσιακά οχήµατα
της Ελληνικής Αστυνοµίας και τους οδηγούς αυτών, όσον αφορά στους περιορισµούς στον κυβισµό του κινητήρα τους, τον εφοδιασµό µε συσκευές περιορισµού ταχύτητας και την υποχρέωση των οδηγών αυτών για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας. Εξαιρούνται δε, από τις γενικότερες διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά οχήµατα του δηµοσίου και υπάγονται
στην κατηγορία των οχηµάτων άµεσης ανάγκης.
2. Με απόφαση του Προϊσταµένου Διεύθυνσης του
Καταστήµατος Κράτησης, ύστερα από πρόταση του
Προϊσταµένου του Τµήµατος Εξωτερικής Φρούρησης, είναι δυνατή, σε περίπτωση µη χορήγησης ή αφαίρεσης υπηρεσιακού οπλισµού από υπάλληλο του κλάδου ΔΕ
Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, η ανάθεση σε αυτόν παρεµφερών καθηκόντων εκτός των κυρίως χώρων
κράτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 46
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 1756/1988 (Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Των εφετείων, των εφετείων ανηλίκων και των µεικτών ορκωτών Εφετείων Δωδεκανήσου, Ναυπλίου, Λαµίας, Καλαµάτας, Ευβοίας, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης,
Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Λάρισας, Θράκης, Δυτικής
Μακεδονίας, Κέρκυρας, Ιωαννίνων και Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας ο δικαστής ο οποίος διευθύνει το εφετείο: αα)
των Αθηνών για τα πέντε πρώτα, ββ) του Πειραιώς για τα
τέσσερα αµέσως επόµενα, γγ) της Θεσσαλονίκης για τα
πέντε αµέσως επόµενα και δδ) των Πατρών για το τελευταίο παραγγέλλει να µεταβούν από το εφετείο για τη
σύνθεση δικασίµων όσοι εφέτες χρειάζονται».
2. Η περίπτωση Βα΄ του άρθρου 17 του ν. 1756/1988,
η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 12 περίπτωση 1 του
ν. 4312/2014 (Α΄ 260) καταργείται.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.1756/1988 (Κώδικας
οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών
λειτουργών) αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι:
α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς,
β) ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας και ο
αρχαιότερος από τους κληρωθέντες, κατά το άρθρο 82,
στο Συµβούλιο Επιθεώρησης, αντιπροέδρους (τακτικούς
και αναπληρωµατικούς), για τους παρέδρους, τους εισηγητές και τους δόκιµους εισηγητές του Συµβουλίου της
Επικρατείας,
γ) ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας και ο
αντιπρόεδρος που προεδρεύει στο Συµβούλιο Επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για τους δικαστικούς λειτουργούς των διοικητικών δικαστηρίων,
δ) ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου και ο προϊστάµενος της επιθεώρησης για
όλους τους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων, εκτός από τα µέλη του Αρείου Πάγου,
ε) ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες, κατά το άρθρο 82, στο
Συµβούλιο Επιθεώρησης, αντιπροέδρους (τακτικούς και
αναπληρωµατικούς), για τους παρέδρους, τους εισηγητές και τους δόκιµους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
στ) ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης
του εφετείου ή ο πρόεδρος του εφετείου (πολιτικού ή διοικητικού) για τους προέδρους πρωτοδικών, πρωτοδίκες,
παρέδρους, ειρηνοδίκες και πταισµατοδίκες,
ζ) ο εισαγγελέας εφετών ή ο προϊστάµενος της εισαγγελίας εφετών για τους εισαγγελείς, αντεισαγγελείς
πρωτοδικών και παρέδρους της εισαγγελίας.»
Άρθρο 47
Από 1η Ιανουαρίου 2016 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως : α) των εφετών κατά δέκα (10) οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε τετρακόσια εξήντα (460) και β) των αντεισαγγελέων εφετών κατά πέντε (5) οριζοµένου του συνολικού αριθµού
αυτών σε εκατόν τριάντα πέντε (135).
Άρθρο 48
1. Το εδάφιο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκλόγιµοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι µε τουλάχιστον Γ΄ βαθµό.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Χρέη γραµµατέα των παραπάνω συµβουλίων ασκεί
δικαστικός υπάλληλος µε τουλάχιστον Γ΄ βαθµό.»
3. Το άρθρο 70 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 70
Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων τοποθετούνται
δικαστικοί υπάλληλοι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα. Ως οργανικές µονάδες νοούνται η γενική
διεύθυνση, η διεύθυνση και το τµήµα.»
4. Ο τίτλος του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υ-

παλλήλων ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιλογή προϊσταµένων διευθύνσεων και τµηµάτων».
5. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως προϊστάµενοι διευθύνσεων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου τοµέα κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
µε τουλάχιστον Β΄ βαθµό».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό
τουλάχιστον Β΄ που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ή αν είναι λιγότεροι από τον απαιτούµενο κατά
την παράγραφο 4 αριθµό κρινοµένων, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό Γ΄ που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, προηγουµένων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο υπηρεσίας, ώστε να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός κρινοµένων.»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ως προϊστάµενοι τµηµάτων επιλέγονται δικαστικοί
υπάλληλοι του οικείου δικαστηρίου, εισαγγελίας ή υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β΄. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι µε το
βαθµό αυτόν ή αν ο αριθµός τους δεν είναι επαρκής, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό
Γ` που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, προηγουµένων
εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο υπηρεσίας, ώστε να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος κατά την παράγραφο 4 αριθµός κρινοµένων.»
8. Στη διάταξη της παρ. 2Γ του άρθρου 12 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8), µετά το εδάφιο α΄, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας
των υποψηφίων που συµµετείχαν στο διαγωνισµό για
την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, η οποία προκηρύχτηκε µε την υπʼ αριθµ.
5223/23.1.2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
(Α.Σ.Ε.Π. 23) παρατείνεται έως τις 30.6.2016.»
9. Το άρθρο 15 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269) καταργείται.
Άρθρο 49
Η µεταβατική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 165 «Μεταβατικές και τελικές διατάξεις» του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» καταργείται.
Άρθρο 50
1. Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας
Συµβολαιογράφων» καταργείται.
2. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 25 του
ν. 2830/2000 «Κώδικας Συµβολαιογράφων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν βαθµό
µεγαλύτερο ή ίσο µε δέκα (10) µονάδες σε κάθε µάθηµα.
Οι ανωτέρω υποβάλλουν αίτηση προτίµησης για το διορισµό τους σε κενές έδρες συµβολαιογράφων ανεξαρτήτως ειρηνοδικειακής περιφέρειας και διορίζονται µε σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε τη βαθµολογία τους».
3. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 «Κώδικας
Συµβολαιογράφων» αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Σε περίπτωση ισοβαθµίας επιτυχόντων για την ίδια
έδρα συµβολαιογράφου διενεργείται κλήρωση.»
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Άρθρο 51

Άρθρο 53

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του Κανονιστικού Διατάγµατος
της 19/23 Ιουλίου 1941 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των διατάξεων των A.Ν. 434/1937,
1933/1939, 2182/1940 και 2532/1940 «περί οργανισµού
των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους»» αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή θανάτου ειδικού άµισθου υποθηκοφύλακα ή συµβολαιογράφου που
εκτελεί έργα υποθηκοφύλακα, σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο, η λειτουργία του υποθηκοφυλακείου ανατίθεται σε συµβολαιογράφο της έδρας του Ειρηνοδικείου
µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της Ολοµέλειας του αρµόδιου Πρωτοδικείου. Αν στην ίδια ειρηνοδικειακή περιφέρεια υπηρετούν περισσότεροι
του ενός συµβολαιογράφοι, η επιλογή γίνεται µε κριτήριο την αρχαιότητα άλλως τα έτη προηγούµενης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτήµατος του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου η ανάθεση µπορεί να γίνει και εκ περιτροπής σε όλους τους συµβολαιογράφους της ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Μέχρις ότου αναλάβει τα καθήκοντά του ο συµβολαιογράφος που ορίστηκε µε την ανωτέρω διαδικασία τη λειτουργία του υποθηκοφυλακείου αναλαµβάνει ο αρχαιότερος συµβολαιογράφος της ειρηνοδικειακής περιφέρειας µε πράξη του Προέδρου του
Τριµελούς Συµβουλίου Διοίκησης ή του Διευθύνοντα το
Πρωτοδικείο. Οι συµβολαιογράφοι που εκτελούν έργα υποθηκοφύλακα δεν βαρύνονται µε τις οφειλές που ανάγονται στο προηγούµενο της ανάληψης της υπηρεσίας
τους διάστηµα.
Ο συµβολαιογράφος στον οποίο ανατέθηκαν προσωρινά τα έργα του υποθηκοφύλακα, δύναται να υποβάλει αίτηση παραίτησης στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η αποδοχή ή µη της αίτησης αυτής, καθώς και ο ορισµός νέου αναπληρωτή γίνονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από σύµφωνη
γνώµη της Ολοµέλειας του οικείου Πρωτοδικείου. Ο
συµβολαιογράφος στον οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα
,σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δύναται να παραιτηθεί και η αποδοχή ή µη της
αίτησης παραίτησής του, καθώς και ο ορισµός του επόµενου σε σειρά αρχαιότητας συµβολαιογράφου ως αναπληρωτή υποθηκοφύλακα, γίνεται από τον Πρόεδρο του
Τριµελούς Συµβουλίου Διοίκησης ή τον Διευθύνοντα το
Πρωτοδικείο. Η υποβολή αίτησης παραίτησης δεν αναστέλλει την ισχύ της πράξης διορισµού.»

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του
ν. 2993/2002 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 58 )
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προκηρύσσεται διαγωνισµός για την κάλυψη κενών θέσεων ειδικών Αµίσθων Υποθηκοφυλάκων.»
2. Οι παράγραφοι 3 έως 6 του άρθρου 13 του
ν. 2993/2002 αναριθµούνται σε 2, 3, 4 και 5 αντίστοιχα
και η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου καταργείται.
3. Η περίπτωση δ΄ της αναριθµηµένης παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2993/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) πτυχίο Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής και βαθµό Α΄, Β΄ ή Γ΄ υπαλλήλου έµµισθου υποθηκοφυλακείου».

Άρθρο 52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 724/1977 (Α΄ 299) προστίθεται διάταξη ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταφέρονται
οργανικές θέσεις µεταξύ των έµµισθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών».

Άρθρο 54
Το άρθρο 3 του ν.δ. 811/1971 «Περί τροποποποιήσεως
και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων του α.ν. 153/1967
«περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 19/23
Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγµατος «περί Οργανισµού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους»» (Α΄9), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών και µετά από
γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του οικείου Πρωτοδικείου
δύναται, σε περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άµισθου Υποθηκοφύλακα, να συγχωνευθεί το άµισθο υποθηκοφυλακείο µε όµορο έµµισθο ή άµισθο υποθηκοφυλακείο της ίδιας ειρηνοδικειακής ή πρωτοδικειακής περιφέρειας, ή να µετατραπεί σε έµµισθο.
Η Ολοµέλεια του Πρωτοδικείου γνωµοδοτεί και για
την έδρα του υποθηκοφυλακείου που προκύπτει από τη
συγχώνευση, η οποία ορίζεται στο ανωτέρω προεδρικό
διάταγµα. Ο υποθηκοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του
στη νέα έδρα του υποθηκοφυλακείου.
Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να συγχωνευθεί
έµµισθο υποθηκοφυλακείο µε όµορο έµµισθο υποθηκοφυλακείο, καθώς και µη ειδικό υποθηκοφυλακείο µε όµορο έµµισθο ή άµισθο υποθηκοφυλακείο.»

Άρθρο 55
Πρόσωπα του ίδιου ή άλλου φύλου τα οποία έχουν τελέσει γάµο ή σύµφωνο συµβίωσης που προβλέπεται από
το δίκαιο του τόπου τέλεσής του, µε µέλη διπλωµατικών
αποστολών, µέλη έµµισθων προξενικών αρχών, καθώς
και υπαλλήλους διεθνών οργανισµών που έχουν την Έδρα τους ή Γραφείο στην Ελλάδα, θεωρούνται µέλη της
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οικογένειας αυτών για τους σκοπούς της εφαρµογής της
Σύµβασης της Βιέννης για τις Διπλωµατικές Σχέσεις, της
Σύµβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις, και
των κατά περίπτωση Συµφωνιών Έδρας και συναφών
διεθνών συµφωνιών, αντιστοίχως, εφόσον έχουν ανακοινωθεί καταλλήλως από το Κράτος αποστολής ή τον
διεθνή οργανισµό.
Άρθρο 56
Ληξιαρχικές και δηµοτολογικές ρυθµίσεις
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)
η φράση «ετερόφυλων προσώπων» διαγράφεται.
2. Η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 344/1976 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής :
«6. Σύµφωνο συµβίωσης που έχει καταρτιστεί ενώπιον
Έλληνα προξένου ανάµεσα σε δύο συµβαλλοµένους εκ
των οποίων ο ένας τουλάχιστον έχει την ελληνική ιθαγένεια, δύναται να καταχωρισθεί στο ληξιαρχικό βιβλίο
συµφώνου συµβίωσης που τηρείται στην ίδια προξενική
αρχή.»
3. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 29 του
ν. 3801/2009 καταργούνται.
Σύµφωνα συµβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς, εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη επιλέξουν να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου, κατά τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 57.
4. Στο π.δ. 497/1991 (Α΄ 180) προστίθεται άρθρο 1Α,
ως εξής :
«Άρθρο 1Α
1. Η σύναψη συµφώνου συµβίωσης, το οποίο καταρτίζεται µε συµβολαιογραφική πράξη και καταχωρείται στο
οικείο Ληξιαρχείο, συνεπάγεται δηµιουργία κοινής οικογενειακής µερίδας των συµβιούντων προσώπων, µε αναλογική εφαρµογή των δηµοτολογικών διατάξεων που αφορούν τους συζύγους και τα τέκνα αυτών.
2. Σε περίπτωση συµφώνου συµβίωσης µεταξύ οµόφυλων προσώπων, η καταχώρισή τους σε οικογενειακή µερίδα ως πρώτου και δεύτερου µέλους αντίστοιχα γίνεται
µε αλφαβητική σειρά επωνύµου.»
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια
που αφορά την αποτύπωση της ληξιαρχικής και δηµοτολογικής κατάστασης των προσώπων που συνάπτουν
σύµφωνο συµβίωσης και των τέκνων αυτών σύµφωνα µε
τους όρους του παρόντος νόµου.
Άρθρο 57
Η παρ. 10 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Περιουσία που αποτελεί προϊόν της εγκληµατικής
δραστηριότητας του παρόντος άρθρου, καθώς και των
παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 29 ή που αποκτήθηκε
µε οποιονδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας εγκληµατικής δραστηριότητας ή περιουσία που χρησιµοποιήθηκε,
εν όλω ή εν µέρει, ή προορίζονταν να χρησιµοποιηθεί
για την εκτέλεση της παραπάνω εγκληµατικής δραστηριότητας κατάσχεται και µπορεί να δηµευθεί µε την καταδικαστική απόφαση, αν ανήκει στον αυτουργό ή σε ο-

ποιονδήποτε από τους συµµετόχους. Αν το δικαστήριο,
αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηµα διαδίκου ή τρίτου,
κρίνει ότι η δήµευση που θα επιβληθεί στον καταδικασθέντα θα αποστερήσει τον ίδιο ή τρίτους, ιδίως την οικογένειά του, από πράγµα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο
βιοπορισµό τους και ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
σε αυτούς υπέρµετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη, δεν επιβάλλει αυτήν. Η απόδοση περιουσίας στον ιδιοκτήτη της
γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 310 παράγραφος 2 και 373
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Σε περίπτωση που η
περιουσία ή το προϊόν κατά το πρώτο εδάφιο υπερβαίνει
τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και δεν είναι δυνατόν
να κατασχεθεί, κατάσχονται και δηµεύονται υπό τους όρους του ίδιου εδαφίου περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας
προς εκείνη της προαναφερθείσας περιουσίας ή του
προϊόντος.»
Άρθρο 58
1. Στην παρ. 10 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) που εισάγεται µε το άρθρο 2, παράγραφος Α΄«Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού»,
υποπαράγραφος
Α.4.
«Τροποποιήσεις
του
ν.
3869/2010», αντικαθίσταται η φράση «του ν. 3859/2010»
µε τη φράση «του ν. 3869/2010».
2. Στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4336/2015
(Α΄ 94) που εισάγεται µε το άρθρο 2, παράγραφος Α΄:
«Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού», υποπαράγραφος Α.4.«Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010», αντικαθίσταται η φράση «του ν. 3859/2010» µε τη φράση «του
ν. 3869/2010».
Άρθρο 59
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου σε προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φύλαξης.
Άρθρο 60
Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», όπως αυτή ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 16 παρ.7
του ν. 3910/2011, η διάρκεια της δοκιµαστικής υπηρεσίας των δοκίµων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων
πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από
τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, οι οποίοι προέρχονται
από το διαγωνισµό του έτους 2013, που είχε προκηρυχθεί µε την υπ’ αριθµ. 56926/9.7.2013 (Γ΄ 718) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (20ή εκπαιδευτική σειρά), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις: α)
65270/7.8.2013 (Γ΄901) και β) 73858/27.9.2013 (Γ΄1093)
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες.
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Άρθρο 61
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί
να συστήνονται θέσεις ιατρών στα δικαστήρια της χώρας. Οι διοικητές των Υγειονοµικών Περιφερειών έχουν
την αρµοδιότητα να επιλέξουν το ιατρικό προσωπικό που
θα στελεχώσει τα ιατρεία των δικαστηρίων της χώρας.
Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις
1. Με εξαίρεση τις ρυθµίσεις που ακολουθούν, τα σύµφωνα συµβίωσης που έχουν καταρτιστεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου εξακολουθούν να
διέπονται από το ν. 3719/2008. Οι παράγραφοι 1 και 2
του άρθρου 7 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και στα
σύµφωνα αυτά. Τα µέρη έχουν δικαίωµα να υπαχθούν
συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου µε συµβολαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της πράξης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου, όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του συµφώνου.
2. Σύµφωνα συµβίωσης που καταρτίζονται µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις αυτού.
3. Υποθέσεις, οι οποίες µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου υπάγονται πλέον στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του
µονοµελούς δικαστηρίου ανηλίκων, εάν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχει γίνει επίδοση κλητηρίου
θεσπίσµατος ή κλήσης στον κατηγορούµενο, εκδικάζονται από το αρµόδιο δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί, ενώ εάν δεν έχει γίνει τέτοια επίδοση καταλαµβάνονται από τις νέες διατάξεις και εκδικάζονται από το
µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων.
Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς αυτού του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιµέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Αθήνα, 9 Δεκεµβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Κουρουµπλής

Ν. Φίλης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Κοτζιάς

Ν. Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Κατρούγκαλος

Α.Ξανθός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Χ.Σπίρτζης
κ.α.α Π. Σγουρίδης
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ν. Παππάς

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ι. Μουζάλας

Ν. Τόσκας

Αριθµ. 179/10/2015

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Σύµφωνο Συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου ρυθµίζονται διάφορα
θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ειδικότερα:

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Επανακαθορίζεται το πλαίσιο εφαρµογής του συµφώνου συµβίωσης, το οποίο επιτρέπεται εφεξής να συνάπτεται µεταξύ ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το
φύλο τους, και προσαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω, για τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης, προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή
της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά συζύγους, εφόσον
δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθµιση, καθώς και η επέκταση εφαρµογής διατάξεων του εργατικού δικαίου
και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν συζύγους, για την οποία απαιτείται η έκδοση προεδρικού
διατάγµατος.
(άρθρα 1 -14)
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ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ως συµβουλευτικό – γνωµοδοτικό όργανο «Εθνικό Συµβούλιο κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας» και ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας
του (συµµετοχή εµπειρογνωµόνων, συνεργασία µε φορείς, κ.λπ.). Στα µέλη του Συµβουλίου δεν καταβάλλεται
καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση. (άρθρα 15 – 19)

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟ
Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985) και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (π.δ. 258/1986). Ειδικότερα, προβλέπονται τα
εξής:
- καθορίζεται το πλαίσιο της κατ’ οίκον έκτισης ποινής
για κρατούµενες µητέρες,
- αυστηροποιούνται οι επιβαλλόµενες ποινές για το
ρατσιστικό έγκληµα,
- καταργείται η προσφορά ποσού έως 10.000 ευρώ, ως
όρου για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό
επιτήρηση,
- καθορίζεται η διαδικασία επανεξέτασης χορηγηθείσας υπό όρο απόλυσης κρατουµένου, σε περίπτωση
πρόσκαιρης αναπηρίας,
- επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις επιβολής σε ανηλίκους του αναµορφωτικού µέτρου τοποθέτησης σε ίδρυµα αγωγής,
- επανακαθορίζεται η ποινή για την παρακώλυση συγκοινωνιών,
- επιτρέπεται η απαλλαγή του δράστη από την ποινή
για συγκεκριµένα αδικήµατα και εφόσον η πράξη τελέσθηκε για την προάσπιση µείζονος κοινωνικού συµφέροντος,
- θεσπίζονται ποινή φυλάκισης και χρηµατική ποινή για
όποιον αποκλείει, µε ρατσιστικά κριτήρια, πρόσωπα, από
την παροχή και προµήθεια αγαθών κατά τα ειδικότερα οριζόµενα,
- επανακαθορίζονται τα θέµατα δικαιοδοσίας των δικαστηρίων ανηλίκων,
- εισάγονται ειδικές, νέες ρυθµίσεις για την προσαγωγή κρατουµένων σε περίπτωση σύλληψης επ’ αυτοφώρω
για πληµµέληµα, την εµφάνιση κατηγορουµένου αυτοπροσώπως στο ακροατήριο, την ισχύ των δελτίων ποινικού µητρώου κ.λπ..
(άρθρα 20 – 29)

IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 1178/1981, περί αστικής ευθύνης του τύπου έναντι προσώπων που υπέστησαν περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη µέσω δηµοσιευµάτων, και συγκεκριµένα:
- καταργούνται τα κατώτατα όρια της προβλεπόµενης
µε τις εν λόγω διατάξεις χρηµατικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης του αδικηθέντος, η οποία (χρηµατική ικανοποίηση) προσδιορίζεται εφεξής βάσει των µνηµονευόµενων κριτηρίων,
- καθορίζεται η διαδικασία αποκατάστασης της προσβολής, ως υποχρεωτικό για τον αδικηθέντα στάδιο πριν
την άσκηση της αγωγής, η οποία (αποκατάσταση) αποκλείει την αστική αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση,

πλην των ρητά οριζόµενων περιπτώσεων.

(άρθρο 37)

V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για το σωφρονιστικό σύστηµα και τα Καταστήµατα Κράτησης. Ειδικότερα:
1. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), η διάθεση σε
Καταστήµατα Κράτησης για τις ανάγκες άπορων κρατουµένων, των κάθε είδος προϊόντων λαθρεµπορίας που
κατάσχονται, δηµεύονται ή περιέρχονται ως αζήτητα
στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου. Τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση
(άρθρο 38)
2. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα αναφορικά µε την πιλοτική εφαρµογή του θεσµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων κ.λπ., χωρίς να µεταβάλλεται ο
ανώτατος αριθµός κρατουµένων που έχει ορισθεί µε το
άρθρο 7 του π.δ. 62/2014.
(άρθρο 39)
3. Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή για την αναµόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα, η οποία έχει την οριζόµενη συγκρότηση και επικουρείται γραµµατειακά από υπάλληλο του εν λόγω Υπουργείου.
(άρθρο 40)
4.α. Διευρύνονται οι κατηγορίες κατάδικων κρατουµένων, ικανών προς εργασία, που µπορεί να µετάγονται
στα Αγροτικά Καταστήµατα Κράτησης και στην Κεντρική
Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ).
β. Οι φορείς του Δηµόσιου Τοµέα επιτρέπεται να προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγµάτευσης, προµήθειας αγαθών ή προϊόντων σε Καταστήµατα
Κράτησης που διαθέτουν αγροτικές ή βιοτεχνικές µονάδες εργασίας, στις οποίες απασχολούνται κρατούµενοι
µε ευεργετικό υπολογισµό των ηµερών ποινής λόγω εργασίας.
(άρθρο 41)
5. Εξειδικεύονται τα στοιχεία της ειδικής αιτιολογίας
που απαιτείται για την απόρριψη αιτηµάτων κρατουµένων ως προς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας µε ηλεκτρονική επιτήρηση, κατά το άρθρο 58 του ν. 2776/1999.
(άρθρο 42)
6. Τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήµατα Κράτησης που
εντάσσονται στο Ε.Σ.Υ., υπάγονται στις διατάξεις του
ν.1397/1983 και για το λοιπό επιστηµονικό προσωπικό
που προσλαµβάνουν (σήµερα οι εν λόγω διατάξεις καταλαµβάνουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό). Στη
διάρθρωση των εν λόγω καταστηµάτων, που καθορίζεται
µε προεδρικό διάταγµα, µπορεί να προβλέπεται η λειτουργία παραρτηµάτων για γυναίκες ή νεαρούς κρατουµένους.
(άρθρο 43)
7. Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Αυτοτελές Γραφείο Συντονισµού Φυλακών, το οποίο έχει τις οριζόµενες αρµοδιότητες και συνεπικουρεί στο έργο του τον Γενικό
Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
(άρθρο 44)
8. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων
Κράτησης (ΥΕΦΚΑΚ), καθώς και οι οδηγοί αυτών, υπάγονται στη νοµοθεσία που ισχύει για τα υπηρεσιακά οχήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας και τους οδηγούς αυτών,
(κυβισµός κινητήρα, εφοδιασµός µε συσκευές περιορισµού ταχύτητας, υποχρέωση απόκτησης Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας), εξαιρούνται δε, από τις
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γενικότερες διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά οχήµατα του δηµοσίου και υπάγονται στην κατηγορία των οχηµάτων άµεσης ανάγκης.
(άρθρο 45)

VI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Περιλαµβάνονται διατάξεις αναφορικά µε τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα:
1.α. Τροποποιούνται επιµέρους διατάξεις του Κώδικα
Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ, ν. 1756/1988) αναφορικά µε τη
συγκρότηση των δικαστηρίων, την κλήρωση των συνθέσεων, την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κ.λπ.
β. Περαιτέρω, αυξάνονται, από 1.1.2016, οι οργανικές
θέσεις των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, ως ακολούθως: α) των εφετών κατά
δέκα (10) οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε
τετρακόσια εξήντα (460) και β) των αντεισαγγελέων εφετών κατά πέντε (5) οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε εκατόν τριάντα πέντε (135).
(άρθρα 46 – 47)
2.α. Τροποποιούνται επιµέρους διατάξεις του Κώδικα
Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), αναφορικά µε τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων, τους προϊσταµένους
οργανικών µονάδων κ.λπ., ενώ παρατείνεται έως την
30.6.2016 η ισχύς του πίνακα κατάταξης επιτυχόντων
του διαγωνισµού έτους 2009, για την πλήρωση κενών
θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.
β. Καταργούνται οι µεταβατικής ισχύος διατάξεις του
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), αναφορικά µε το σύστηµα εξέτασης υποψηφίων δικηγόρων.
γ. Τροποποιούνται επιµέρους διατάξεις του Κώδικα
Συµβολαιογράφων (ν. 2830/2000) αναφορικά µε τον εισαγωγικό διαγωνισµό υποψηφίων συµβολαιογράφων.
δ. Ρυθµίζονται ειδικά θέµατα αναφορικά µε την ανάθεση προσωρινά των έργων υποθηκοφύλακα σε συµβολαιογράφο (δικαίωµα παραίτησης κ.λπ.), καθώς και τη
διενέργεια διαγωνισµού για την κάλυψη κενών θέσεων
ειδικών άµισθων υποθηκοφυλάκων. Οι συµβολαιογράφοι
που εκτελούν έργα υποθηκοφύλακα δεν βαρύνονται µε
τις οφειλές που ανάγονται στο προηγούµενο της ανάληψης υπηρεσίας τους διάστηµα.
ε. Επιτρέπεται, µε υπουργική απόφαση, η µεταφορά
οργανικών θέσεων µεταξύ έµµισθων υποθηκοφυλακείων
και κτηµατολογικών γραφείων για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών.
στ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία συγχώνευσης άµισθου υποθηκοφυλακείου µε όµορο έµµισθο ή άµισθο υποθηκοφυλακείο, το οποίο µπορεί να ανήκει και στην ίδια πρωτοδικειακή περιφέρεια.
(άρθρα 48 – 54)

µευση / κατάσχεση περιουσίας που αποτελεί προϊόν εγκληµατικής δραστηριότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (παράνοµη µεταφορά υπηκόων
τρίτων χωρών).
γ. Επιτρέπεται, µε υπουργική απόφαση, να ανατίθενται στο προσωπικό φύλαξης του κλάδου ΔΕ Φύλαξης,
τα καθήκοντα φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
δ. Μειώνεται κατά δύο (2) και ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες, η διάρκεια της δοκιµαστικής υπηρεσίας των δοκίµων
δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από το διαγωνισµό του έτους 2013.
ε. Επιτρέπεται, να συστήνονται, µε κοινή υπουργική απόφαση, θέσεις ιατρών στα Δικαστήρια της χώρας. Η επιλογή του ιατρικού προσωπικού που στελεχώνει τα ιατρεία των δικαστηρίων, διενεργείται από τους Διοικητές
των Υγειονοµικών Περιφερειών.
στ. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις
για επιµέρους ρυθµίσεις του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρα 55 – 63)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη, από την αύξηση των θέσεων των δικαστικών λειτουργών συνολικά κατά δεκαπέντε (15), η
οποία, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του επισπεύδοντος Υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ περίπου, για καθένα από τα έτη
2016 και 2017 και του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ περίπου για το έτος 2018 και εξής.
(άρθρο 47)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την: α. καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής
Σωφρονιστικού Κώδικα
(άρθρο 40),
β. αναδιάρθρωση, µε προεδρικό διάταγµα, των Καταστηµάτων Κράτησης
(άρθρο 43),
γ. σύσταση, µε κοινή υπουργική απόφαση, θέσεων ιατρών στα Δικαστήρια της χώρας.
(άρθρο 61)

3. Επίσπευση δαπάνης, από τη µείωση του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας συγκεκριµένων δικαστικών λειτουργών και την ως εκ τούτου καταβολή πλήρων αποδοχών ενωρίτερα.
(άρθρο 60)

VII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και ορίζονται τα εξής:
α. Προσαρµόζονται οι ληξιαρχικές και δηµοτολογικές
διατάξεις προς τις ρυθµίσεις για το σύµφωνο συµβίωσης.
β. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα αναφορικά µε τη δή-

Δαπάνη, από την επέκταση εφαρµογής στα µέρη του
συµφώνου συµβίωσης, διατάξεων του Εργατικού Δικαίου και του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούν
συζύγους, η οποία εξαρτάται από την έκδοση προεδρικού διατάγµατος και από πραγµατικά περιστατικά.
(άρθρο 12)
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ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ.2
του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα
Απασχολουµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.), καθώς και επί των
προϋπολογισµών των φορέων του άρθρου 20 του
ν.4058/2012 (Μετοχικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την επιβολή ποινών
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 21, 27 και 29.

ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Δαπάνη, από την επέκταση εφαρµογής στα µέρη του
συµφώνου συµβίωσης, διατάξεων του Εργατικού Δικαίου και του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούν
συζύγους, η οποία εξαρτάται από την έκδοση προεδρικού διατάγµατος και από πραγµατικά περιστατικά.
(άρθρο 12)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των ανωτέρω φορέων.
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Αθήνα, 9 Δεκεµβρίου 2015
Η Γενική Διευθύντρια
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Σταυρούλα Μηλιάκου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Κουρουµπλής

Ν. Φίλης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Κοτζιάς

Ν. Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Κατρούγκαλος

Α.Ξανθός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Χ.Σπίρτζης
κ.α.α Π. Σγουρίδης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Σύµφωνο Συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, από την αύξηση των θέσεων των δικαστικών λειτουργών συνολικά κατά δεκαπέντε (15), η
οποία, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του επισπεύδοντος Υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ περίπου, για καθένα από τα έτη
2016 και 2017 και του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ περίπου για το έτος 2018 και εξής.
(άρθρο 47)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την: α. καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής
Σωφρονιστικού Κώδικα,
(άρθρο 40),
β. αναδιάρθρωση, µε προεδρικό διάταγµα, των Καταστηµάτων Κράτησης µε τη λειτουργία παραρτηµάτων για
γυναίκες και νεαρούς κρατουµένους,
(άρθρο 43),
γ. σύσταση, µεκοινή υπουργική απόφαση, θέσεων ιατρών στα Δικαστήρια της χώρας.
(άρθρο 61)
3. Επίσπευση δαπάνης, από τη µείωση του χρόνου δοκιµαστικής υπηρεσίας συγκεκριµένων δικαστικών λειτουργών και την ως εκ τούτου καταβολή πλήρων αποδοχών ενωρίτερα.
(άρθρο 60)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
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