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EKΘΕΣΗ
Της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
– Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης συνήλθε, στις 26, 27, 28 Σεπτεµβρίου και 3 Οκτωβρίου 2017, σε τέσσερις συνεδριάσεις,
υπό την προεδρία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
αυτής, κ.κ. Αντώνιου Συρίγου και Δηµήτριου Γάκη, αντίστοιχα, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Σταύρος Κοντονής, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο έλαβαν η
Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ιωαννέτα (Αννέτα) Καββαδία, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κ. Ευάγγελος Καρακώστας, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
κ. Ιωάννης Δελής, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία, κ.
Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, ο Ειδικός Αγορητής της
Ένωσης Κεντρώων, κ. Ιωάννης Σαρίδης, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ. Γεώργιος Αµυράς, καθώς και οι
Βουλευτές κ.κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης, Χρήστος Καραγιαννίδης, Γεώργιος Πάλλης, Αφροδίτη Σταµπουλή, Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Γεώργιος Ψυχογιός, Ελένη
Σταµατάκη, Γεώργιος Παπαηλιού, Σοφία Βούλτεψη, Σπύρος Λάππας, Φωτεινή Βάκη, Κωνσταντίνος Κατσίκης και
Τασία Χριστοδουλοπούλου.
Κατά τη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεµβρίου 2017, Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων ήταν ο κ. Δηµήτριος Καβαδέλλας.
Κατά τη συνεδρίαση της 3ης Οκτωβρίου 2017, Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ήταν ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού» ο κ.
Σπυρίδων Δανέλλης.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Φίλιππος Παγάνης, Πρόεδρος
της Colour Youth - Κοινότητα LGBTQI Νέων Αθήνας, Μα-

ρίνα Γαλανού, Πρόεδρος του Σωµατείου Υποστήριξης
Διεµφυλικών, Ηλίας Μυρσινιάς, Γενικός Γραµµατέας
Proud Seniors Greece, Πέτρος Σαπουντζάκης, µέλος της
οµάδας «Πολύχρωµο Σχολείο», Ειρήνη Συµεωνίδου,
µέλoς της οµάδας «Πολύχρωµο Σχολείο», Ανδρέας Παγώνης, µέλος της οµάδας «Υπερήφανοι Γονείς», Στέλλα
Μπελιά, Πρόεδρος των Οικογενειών «Ουράνιο Τόξο»,
Βανέσσα Βενέτη, µέλος των Οικογενειών «Ουράνιο Τόξο», Ραφαήλ Μπιλίδας, µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Athens Pride, Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για θέµατα ίσης µεταχείρισης, Ιωάννα Κονδύλη, µέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, Βιργινία Περάκη, µέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, Χάρης Αποστολόπουλος,
Δικηγόρος, εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, Ελένη Ρεθυµιωτάκη, Πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Δήµητρα Σπαθαρίδου,
Συντονίστρια Δράσης του ελληνικού τµήµατος της Διεθνούς Αµνηστίας.
Η Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία και ο Ειδικός Αγορητής
του «Ποταµιού» εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω
σχεδίου νόµου, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν, ενώ ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και ο Ειδικός Αγορητής της
Ένωσης Κεντρώων επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στη
Βουλή.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
καθώς και την υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό
1264 και ειδικό αριθµό 106, που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, κ. Σταύρος Κοντονής.
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις
των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία,
του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και
στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη
Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον
παριστάµενο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός
Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο 1
Δικαιώµατα του προσώπου µε βάση
την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου
1. Το πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του.
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2. Το πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της προσωπικότητάς του µε βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του.

1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος µε τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει
το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του µε βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαµβάνει την
προσωπική αίσθηση του σώµατος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώµατος µπορεί να συνδέεται και µε αλλαγές
που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεµβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα.
2. Ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωµοσωµικά, γονιδιακά και ανατοµικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συµπεριλαµβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η µυϊκή µάζα, η ανάπτυξη µαστών ή τριχοφυΐας.

τείται αυτοπρόσωπη δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου.
Η δήλωση γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δηµοσιότητα. Η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης
του προσώπου. Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης
περί διόρθωσης φύλου γίνεται µε τρόπο που διασφαλίζει
τη µυστικότητα της µεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων.
3. Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που
είναι αρµόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα
οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώµατα, καθώς και για την
καταχώριση σε µητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς,
έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να
προβούν σε νέες καταχωρίσεις µε διορθωµένο το καταχωρισµένο φύλο, το κύριο όνοµα και το επώνυµο του
προσώπου. Στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα νέα
έγγραφα και στις νέες καταχωρίσεις δεν επιτρέπεται η
αναφορά ότι µεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου.
4. Η νέα ληξιαρχική πράξη µπορεί στο εξής να αλλάξει
µία φορά, µε την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις.

Άρθρο 3
Διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου – Προϋποθέσεις

Άρθρο 5
Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισµένου φύλου

1. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισµένου φύλου το πρόσωπο µπορεί να
ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική
αίσθηση του σώµατος και στην εξωτερική του εικόνα.
2. Για τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, µε εξαίρεση
τους ανήλικους που έχουν συµπληρώσει το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει ρητή
συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα και
τους ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο (15) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει επιπλέον θετική γνωµάτευση ιατρικού συµβουλίου που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό στο Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών "Π. και Α. Κυριακού" µε απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου.
3. Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισµένου
φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να
µην είναι έγγαµο.
4. Για τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί
σε οποιαδήποτε προηγούµενη ιατρική επέµβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούµενη εξέταση ή
ιατρική αγωγή που σχετίζεται µε τη σωµατική ή ψυχική
του υγεία.

1. Από την καταχώρισή της στο Ληξιαρχείο η διόρθωση του φύλου του προσώπου ισχύει έναντι όλων. Δικαιώµατα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που δηµιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται. Διατηρούνται επίσης
οι αριθµοί φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και µητρώου
κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Εντός τριών (3) ηµερών
από την καταχώριση της µεταβολής στο Ληξιαρχείο σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 344/1976 (Α' 143), ο Ληξίαρχος υποχρεούται να ενηµερώσει την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης του προσώπου ή το Τµήµα
Ποινικού Μητρώου και Απονοµής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αν πρόκειται για πρόσωπο γεννηµένο στην αλλοδαπή, για τη µεταβολή των ταυτοποιητικών του στοιχείων,
προκειµένου να προβούν σε ενηµέρωση τυχόν καταχώρισης στο Ποινικό Μητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
π.δ. 35/2015 (Α' 56).
2. Αν το πρόσωπο που διόρθωσε το καταχωρισµένο
φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννηµένα σε γάµο, είτε γεννηµένα σε σύµφωνο, είτε γεννηµένα χωρίς γάµο των γονέων τους, είτε υιοθετηµένα, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική µέριµνα δεν επηρεάζονται.
Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καµία µεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισµένου φύλου του γονέα.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Άρθρο 4
Διαδικασία
1. Η διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου γίνεται µε
δικαστική απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 782 ΚΠολΔ.
Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυµητό φύλο, το κύριο όνοµα που επιλέγεται και το προσαρµοσµένο σχετικά επώνυµο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου.
2. Για τη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου απαι-

Άρθρο 6
Μυστικότητα
1. Οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου, καθώς και όσοι άλλοι εµπλέκονται επαγγελµατικά στη διόρθωση του καταχωρισµένου φύλου ή έλαβαν γνώση της τέλεσής της µε
την ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν
καθήκον εχεµύθειας. Στη δικαστική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στην αρχική ληξιαρχική πράξη
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γέννησης του προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο
ή σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια υπηρεσία, από το οποίο
προκύπτει η διόρθωση φύλου που µεσολάβησε, έχει
πρόσβαση µόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό. Πρόσβαση τρίτου στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται µόνο εφόσον
αυτός αποδεικνύει ειδικό έννοµο συµφέρον µη δυνάµενο να ικανοποιηθεί διαφορετικά και κατόπιν άδειας που
χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997
(Α΄ 50) για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.
2. Αν το πρόσωπο που προέβη σε διόρθωση φύλου καταστεί δικαιοπρακτικά ανίκανο, πρόσβαση έχει ο δικαστικός συµπαραστάτης του.
Άρθρο 7
Άλλες διατάξεις
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 344/1976 (Α΄ 143) διαγράφονται οι λέξεις «αλλαγής
φύλου» και προστίθενται οι λέξεις «διόρθωσης φύλου».
και µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στην περίπτωση της διόρθωσης φύλου η δικαστική απόφαση αρκεί να είναι τελεσίδικη».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 και στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 927/1979 (Α΄ 139), µετά τις λέξεις «ταυτότητα φύλου» προστίθενται και οι λέξεις «χαρακτηριστικά
φύλου».
ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο 8
Ίδρυση Εθνικού Μηχανισµού Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού
Συνιστάται συλλογικό όργανο µε την ονοµασία «Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, εφεξής «Εθνικός Μηχανισµός».
Άρθρο 9
Σύνθεση
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και αποτελείται από τα εξής µέλη µε τους
αναπληρωτές τους:
α. το Γενικό Γραµµατέα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ως
Πρόεδρο,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,

η. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
θ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
ι. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής,
ια. έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού
ιβ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.
ιγ. έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού του Κυβερνητικού Έργου.
2. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη υποδεικνύονται από τους αρµόδιους Υπουργούς και φορείς µε γνώµονα την αρµοδιότητά τους σε θέµατα που σχετίζονται
µε τα δικαιώµατα των παιδιών.
3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα υπό συζήτηση θέµατα εµπίπτουν στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέρα όσων εκπροσωπούνται στον Εθνικό Μηχανισµό, εκπρόσωπός τους µπορεί να καλείται
και να µετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις του.
4. Σε κάθε συνεδρίαση του Εθνικού Μηχανισµού 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 Εθνικού Μηχανισµού, να καταστεί εφεξής
πλήρες µέλος αυτού µε δικαίωµα ψήφου.
Άρθρο 10
Αρµοδιότητες
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, συµπεριλαµβανοµένων των εκθέσεων βάσης αυτών. Οι εµπλεκόµενοι φορείς κατά την
καταγραφή των δράσεών τους οφείλουν να λαµβάνουν
υπόψη τους τις αποφάσεις και τις συστάσεις εθνικών και
διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του παιδιού. Κατά το στάδιο της εκπόνησης
των Σχεδίων Δράσης ορίζονται οι δείκτες υλοποίησης
της κάθε δράσης.
β. Τη διαβούλευση µε την κοινωνία των πολιτών κατά
τη διαµόρφωση των Σχεδίων Δράσης. Ο Εθνικός Μηχανισµός µεριµνά για τη συµµετοχή των παιδιών στη διαδικασία της διαβούλευσης.
γ. Την προώθηση και προβολή των Σχεδίων Δράσης.
δ. Την παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων
Δράσης. Για το σκοπό αυτόν εκπονεί ενδιάµεσες εκθέσεις για την εφαρµογή των Σχεδίων Δράσης, βάσει επικαιροποιηµένων στοιχείων που αποστέλλουν οι φορείς
υλοποίησης, εντός των προθεσµιών που ορίζονται από
τον Εθνικό Μηχανισµό. Οι ενδιάµεσες εκθέσεις δηµοσιοποιούνται.
ε. Την αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης. Ειδικότερα,
αποτιµάται ο βαθµός υλοποίησής τους, τα αποτελέσµατά τους µε βάση τους δείκτες υλοποίησης, καθώς και η
συνολική αποτελεσµατικότητά τους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης υποβάλλονται στο Συνήγορο του Πολίτη.
στ. Την προετοιµασία του εκάστοτε επόµενου Σχεδίου
Δράσης.
2. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού υπογράφονται από όλους τους αρµόδιους Υπουργούς.

4
Άρθρο 11
Λειτουργία
1. Ο Εθνικός Μηχανισµός εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
επικουρείται κατά τη λειτουργία του από το Τµήµα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
µεριµνά για τη σύγκληση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισµού, καθώς και για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του.
3. Ο Εθνικός Μηχανισµός συνεδριάζει τακτικά κάθε
δύο (2) µήνες και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του.
4. Ο Εθνικός Μηχανισµός λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε
χρόνο που 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 12
Συνεργασία µε φορείς και κοινωνικός διάλογος
Κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισµού µπορεί να καλούνται εµπειρογνώµονες µε συναφή εξειδίκευση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή φορείς για την
παροχή πληροφοριών, τη διαβούλευση ή τη συνεργασία,
εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση αυτού.
Άρθρο 13
1. Οι οφειλές παρελθόντων ετών για την ύδρευση των
καταστηµάτων κράτησης, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες λόγω ανεπάρκειας των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, δύνανται να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ.
80/2016 (Α' 145).
2. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ.
80/2016 εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις των αποζηµιώσεων δικηγόρων για την παροχή νοµικής βοήθειας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α' 24). Όταν

γνωστοποιείται στο ΤΑΧΔΙΚ το ύψος των ως άνω αποζηµιώσεων µετά την 20η Δεκεµβρίου εκάστου έτους, θεωρείται ότι η γνωστοποίηση αυτή λαµβάνει χώρα την 1η
Ιανουάριου του εποµένου έτους. Οι αποζηµιώσεις που αναλήφθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος καθώς και αυτές που θα αναληφθούν µετά από αυτή αλλά
αφορούν παρελθόντα του τρέχοντος έτη, θεωρούνται
νόµιµες και βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΤΑΧΔΙΚ.
Άρθρο 14
Η ισχύς αυτού του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Ν. Παππάς

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ. Γαβρόγλου

Ευτ. Αχτσιόγλου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στ. Κοντονής

Ν. Κοτζιάς

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Λ. Κονιόρδου

Α. Ξανθός
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