
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ
Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 1

To άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 69
Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την

ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

1. Αν κάποιος που τέλεσε αξιόποινη πράξη, η οποία α-
πειλείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχι-
στον ενός (1) έτους, απαλλάχθηκε από την ποινή λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (άρθρο 34), το δικα-
στήριο διατάσσει κατάλληλο για τη θεραπεία του µέτρο,
εφόσον κρίνει ότι, εξαιτίας της κατάστασής του, υπάρχει
κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κίνδυνος, αν αφε-
θεί ελεύθερος, να τελέσει και άλλα τουλάχιστον ανάλο-
γης βαρύτητας εγκλήµατα. Η διάταξη της απόφασης που
αφορά το θεραπευτικό µέτρο εκτελείται µε φροντίδα της
εισαγγελικής αρχής.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για όλα τα εγκλήµατα κατά
της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας που απειλού-
νται µε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον
τριών (3) µηνών. Δεν ισχύει για τα εγκλήµατα κατά της ι-
διοκτησίας και της περιουσίας που δεν εµπεριέχουν χρή-
ση βίας ή απειλή βίας.  

3. Κατάλληλα θεραπευτικά µέτρα είναι: (α) η νοσηλεία

σε ειδικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσο-
κοµείου, (β) η νοσηλεία σε ψυχιατρικό τµήµα δηµόσιου
ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου και (γ) η υποχρεωτι-
κή θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα σε κατάλληλη εξωνοσοκοµειακή
Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή εξωτερικά ιατρεία δηµόσιου
ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου.

4. Οι προϋποθέσεις επιβολής του µέτρου βεβαιώνο-
νται µε µία τουλάχιστον πραγµατογνωµοσύνη που διε-
νεργείται αµέσως µετά τη σύλληψη και µε άλλη µία του-
λάχιστον πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται όσο το
δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσιµο, µε µέριµνα του
εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εισάγεται προς
εκδίκαση η υπόθεση. Οι πραγµατογνωµοσύνες διενερ-
γούνται από πραγµατογνώµονα που επιλέγεται, κατά
προτίµηση, από τον κατάλογο που τηρείται στο οικείο
Πρωτοδικείο. Στις πραγµατογνωµοσύνες προτείνεται και
το τυχόν κατάλληλο µέτρο θεραπείας.»

Άρθρο 2

To άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 70
Διάρκεια του θεραπευτικού µέτρου

1. Στην απόφαση που διατάσσει το θεραπευτικό µέτρο
ορίζεται ο µέγιστος χρόνος της διάρκειάς του, ο οποίος
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη για τα πληµµε-
λήµατα και τα πέντε (5) έτη για τα κακουργήµατα. Ένα
(1) µήνα τουλάχιστον πριν από τη συµπλήρωση του χρό-
νου αυτού, το Τριµελές Πληµµελειοδικείο στην περιφέ-
ρεια του οποίου εκτελείται το θεραπευτικό µέτρο, µπο-
ρεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, να διατάξει την
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παράταση του µέτρου ή την αντικατάστασή του µε άλλο
για τον ίδιο κατά ανώτατο όριο χρόνο, εφόσον τούτο ε-
πιβάλλεται για τις ανάγκες της θεραπείας και εξακολου-
θούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 69. Πριν από την έκδοση της απόφασης, το
δικαστήριο καλεί τον θεραπευόµενο και τον συνήγορό
του, καθώς και τη διεύθυνση της µονάδας όπου εκτελεί-
ται το µέτρο, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατ’ ε-
ξαίρεση είναι δυνατή η παράταση του χρόνου διάρκειας
του θεραπευτικού µέτρου πέραν των ανωτάτων χρονι-
κών ορίων, µε τη διαδικασία και για τους λόγους που
προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, εφόσον για
την ύπαρξη των λόγων αυτών και την ανάγκη παράτασης
του χρόνου διάρκειας του µέτρου υφίσταται η σύµφωνη
γνώµη του θεράποντος ψυχιάτρου του θεραπευόµενου
και του επιστηµονικού διευθυντή της µονάδας θεραπεί-
ας. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας του θεραπευτικού µέ-
τρου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια του
ανώτατου ορίου της ποινής που προβλέπεται στο νόµο
για την πράξη που τέλεσε ο θεραπευόµενος.

2. Το ίδιο δικαστήριο, κάθε έτος, τηρώντας την ίδια
διαδικασία, αποφασίζει αν το θεραπευτικό µέτρο που έ-
χει επιβληθεί πρέπει να εξακολουθήσει ή να αντικατα-
σταθεί µε άλλο. Μπορεί όµως και οποτεδήποτε, µε αίτη-
ση του εισαγγελέα, του θεραπευοµένου ή της διεύθυν-
σης της µονάδας όπου εκτελείται το µέτρο, µετά από ει-
σήγηση του θεράποντος ιατρού, να διατάξει την άρση ή
την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αί-
τησης, απαιτείται να υπάρχει στην απόφαση ειδική αιτιο-
λογία ως προς την ανάγκη διατήρησης του θεραπευτικού
µέτρου. Νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί µετά την πάρο-
δο τεσσάρων (4) µηνών από την απόρριψη της προηγού-
µενης.

3. Στη διαδικασία ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειο-
δικείου του παρόντος άρθρου, καθώς και ενώπιον του Ε-
φετείου σε περίπτωση άσκησης έφεσης, αν ο θεραπευό-
µενος δεν έχει συνήγορο, διορίζεται συνήγορος αυτε-
παγγέλτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 340
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
άρθρο 70Α ως εξής:

«Άρθρο 70Α
Μέτρα θεραπείας ατόµων µειωµένου καταλογισµού 

λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

1. Αν κάποιος τέλεσε αξιόποινη πράξη λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής που µειώνει σηµαντικά τον κα-
ταλογισµό του (άρθρο 36 παράγραφος 1) και η πράξη
του απειλείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας του-
λάχιστον ενός (1) έτους, το δικαστήριο, εκτός από την ε-
πιβολή µειωµένης ποινής (άρθρο 83), διατάσσει την ει-
σαγωγή του σε ψυχιατρικό παράρτηµα καταστήµατος
κράτησης ή, σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της
ποινής του, τα θεραπευτικά µέτρα της παραγράφου 3
του άρθρου 69, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει ο κίνδυνος
της παραγράφου 1 του άρθρου 69. Οι παράγραφοι 2 και
4 του άρθρου 69 έχουν και στην περίπτωση αυτή εφαρ-
µογή.

2. Η εκτέλεση του µέτρου γίνεται αµέσως µετά από

την έκδοση της απόφασης, µε φροντίδα της εισαγγελι-
κής αρχής.

3. Το άρθρο 70 εφαρµόζεται αναλόγως. Μετά την ολο-
κλήρωση του θεραπευτικού µέτρου, ο καταδικασθείς ε-
κτίει την ποινή του, εφόσον δεν έχει ανασταλεί η εκτέ-
λεσή της. Από την ποινή αφαιρείται ο χρόνος νοσηλείας
στο ψυχιατρικό παράρτηµα καταστήµατος κράτησης ή
στις µονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 69. Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο του
τόπου εκτέλεσης του µέτρου µπορεί όµως να διατάξει τη
µη έκτιση της ποινής, αν το έγκληµα για το οποίο επι-
βλήθηκε είναι πληµµέληµα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 4

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 282 του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για τους κατηγορουµένους που εµφανίζουν ψυχική ή
διανοητική διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνα-
τόν να διατάσσεται ένα από τα µέτρα της παραγράφου 3
του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 5

Στο άρθρο 313 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µετά
το πρώτο εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Οµοίως, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο πρώτο ε-
δάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 310, το δικαστικό
συµβούλιο διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης στο α-
κροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου και όταν κρίνει ότι
συντρέχει περίπτωση απαλλαγής από την ποινή λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και επιβολής µέτρου
θεραπείας κατά το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 6

Στο άρθρο 315 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προ-
στίθεται  παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Όταν η δικογραφία εισάγεται στο αρµόδιο δικα-
στήριο λόγω συνδροµής των προϋποθέσεων της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα, το δικα-
στικό συµβούλιο επιβάλλει υποχρεωτικά ως περιοριστικό
όρο ένα από τα µέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 69
του Ποινικού Κώδικα, αν δε ο κατηγορούµενος κρατείται
προσωρινά, αντικαθιστά υποχρεωτικά την προσωρινή
κράτηση µε το ίδιο µέτρο.»

Άρθρο 7

Μετά το άρθρο 486 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται άρθρο 486Α ως εξής: 

«Άρθρο 486Α

1. Ο κατηγορούµενος µπορεί να ασκήσει έφεση κατά
της απόφασης η οποία τον κηρύσσει αθώο λόγω ψυχικής
ή διανοητικής διαταραχής κατά το άρθρο 34 του Ποινι-
κού Κώδικα και επιβάλλει σε αυτόν µέτρο θεραπείας,
σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα.
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2. Εκείνος στον οποίο έχει επιβληθεί το µέτρο θερα-
πείας µπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου που διατάσσει την παρά-
ταση του µέτρου, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 8

1. Στο τέλος του άρθρου 500 του Κώδικα Ποινικής Δι-
κονοµίας προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στην περίπτωση άσκησης έφεσης κατά αθωωτικής α-
πόφασης που επιβάλλει µέτρο θεραπείας, σύµφωνα µε
το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 486Α παρ. 1),
καθώς και κατά απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδι-
κείου που διατάσσει την παράταση του µέτρου σύµφωνα
µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70
του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 486Α παρ. 2), ο ορισµός δι-
κασίµου από τον αρµόδιο εισαγγελέα γίνεται υποχρεω-
τικά σε ηµέρα που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3)
µήνες από τη διαβίβαση των εγγράφων σε αυτόν.»

2. Το άρθρο 555 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 555

Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής α-
ναβάλλεται αν ο καταδικασθείς παρουσίασε µετά την κα-
ταδίκη του ψυχική ή διανοητική διαταραχή τέτοιας έντα-
σης, ώστε να µην έχει συνείδηση της εκτελούµενης ποι-
νής. Ταυτόχρονα διατάσσεται η νοσηλεία του σε δηµό-
σιο ψυχιατρικό ή γενικό νοσοκοµείο. Το άρθρο 70 του
Ποινικού Κώδικα εφαρµόζεται αναλόγως. Μετά την ολο-
κλήρωση της θεραπείας ο καταδικασθείς εκτίει την ποινή
του, από την οποία αφαιρείται ο χρόνος νοσηλείας του.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 69 ΚΑΙ 70Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 9
Βασικές αρχές εκτέλεσης των µέτρων

1. Τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 69 και 70Α
του Ποινικού Κώδικα υπηρετούν θεραπευτικούς σκο-
πούς.

2. Κατά την εφαρµογή τους λαµβάνονται υπόψη οι διε-
θνώς αναγνωρισµένοι κανόνες προστασίας των ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων. Καµία επιµέρους πράξη δεν πρέπει
να προσβάλει την αξιοπρέπεια του ατόµου ή να παραβιά-
ζει την αρχή της αναλογικότητας.

3. Θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο
αντιµετωπίζονται µε βάση τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντο-
λογίας, τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, τα
πρωτόκολλα ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και µε ανα-
λογική εφαρµογή των διατάξεων του Σωφρονιστικού
Κώδικα, εφόσον αυτή δεν προσκρούει στους επιδιωκό-
µενους θεραπευτικούς σκοπούς. 

Άρθρο 10
Περιεχόµενο των µέτρων

1. Η θεραπευτική αντιµετώπιση του ατόµου, στο οποίο
έχει επιβληθεί κάποιο από τα µέτρα των άρθρων 69 και
70Α του Ποινικού Κώδικα, είναι εξατοµικευµένη και περι-
λαµβάνει την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση, όπως
φαρµακευτική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη ή ψυχο-
θεραπεία του ίδιου και της οικογένειάς του, εφόσον υ-
πάρχει σχετική συναίνεση, ψυχοκοινωνικές παρεµβά-
σεις, ιδίως εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, α-
νάπτυξη δεξιοτήτων για αυτόνοµη διαβίωση, διαβίωση
µε την οικογένεια ή διαβίωση σε µονάδες ψυχοκοινωνι-
κής αποκατάστασης, κυρίως οικοτροφεία, ξενώνες, προ-
στατευµένα διαµερίσµατα ή ανάδοχη οικογένεια, απα-
σχόληση σε κοινωνικούς συνεταιρισµούς ή σε άλλους
χώρους εργασίας. 

2. Η θεραπευτική αντιµετώπιση εξασφαλίζει συνεχή
παρακολούθηση και ψυχιατρική φροντίδα κατά τη διάρ-
κεια εκτέλεσης των µέτρων, µε στόχο την επίτευξη της
κοινωνικής επανένταξης. 

Άρθρο 11
Μονάδες εκτέλεσης των µέτρων

1. Το ειδικό τµήµα που προβλέπεται στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδι-
κα αποτελεί τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νο-
σοκοµείου, µε µικρό αριθµό κλινών και διαθέτει κατάλλη-
λη υλικοτεχνική υποδοµή και εξοπλισµό για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών των ατόµων που νοσηλεύονται.
Παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες αυξηµένης φροντί-
δας και ασφάλειας, για τις οποίες προβλέπεται αριθµητι-
κά αυξηµένο και κλινικά ειδικά εκπαιδευµένο προσωπι-
κό. 

2. Τo ψυχιατρικό τµήµα που προβλέπεται στην περί-
πτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινι-
κού Κώδικα αποτελεί τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γε-
νικού νοσοκοµείου και παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγεί-
ας ανάλογες προς τις προσφερόµενες στους ακούσια
νοσηλευόµενους ψυχικά ασθενείς.

3. Η εξωνοσοκοµειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας που
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα περιλαµβάνει: (α) τα δη-
µόσια Κέντρα Ψυχικής Υγείας του άρθρου 5 του
ν. 2716/1999 (Α΄ 96), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θε-
ραπείας και παρακολούθησης ατόµων που χρειάζονται
ψυχιατρική φροντίδα και (β) τις δηµόσιες κινητές µονά-
δες ψυχικής υγείας, που παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας
ή ειδικής φροντίδας στις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντί-
δας ψυχικής υγείας ή και κατ’ οίκον σε άτοµα που διαβι-
ούν σε αποµακρυσµένες περιοχές και είτε δεν έχουν εύ-
κολη πρόσβαση σε εξωτερικό ιατρείο δηµόσιου ψυχια-
τρικού ή γενικού νοσοκοµείου ή Κέντρου Ψυχικής Υγεί-
ας είτε δεν υπάρχουν υπηρεσίες στον τοµέα ψυχικής υ-
γείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 11 παρ. 1 του
ν. 2716/1999.

4. Το εξωτερικό ιατρείο που προβλέπεται στην περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινι-
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κού Κώδικα αποτελεί τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γε-
νικού νοσοκοµείου που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγεί-
ας σε εξωτερικούς ασθενείς. 

Άρθρο 12
Έναρξη εκτέλεσης των µέτρων

1. Η έναρξη εκτέλεσης των µέτρων γίνεται µε έγγρα-
φη παραγγελία του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών
προς τον Διευθυντή των µονάδων που αναφέρονται στο
άρθρο 11, ο οποίος και οφείλει να εκτελέσει την παραγ-
γελία. 

2. Ο προσδιορισµός της µονάδας όπου θα εκτελε-
στούν τα µέτρα, γίνεται από κατάλογο µονάδων κατάλ-
ληλων για την εκτέλεσή τους, ο οποίος καταρτίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας και αποστέλλε-
ται στα πρωτοδικεία και εφετεία της χώρας και στις αντί-
στοιχες εισαγγελίες, καθώς και στους Διευθυντές όλων
των µονάδων του καταλόγου. 

3. Μεταξύ περισσότερων µονάδων που ανήκουν στην
ίδια κατηγορία, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών,
αρχικώς ή στη συνέχεια, επιλέγει εκείνη που είναι εγγύ-
τερα στον τόπο κατοικίας του ατόµου ή της οικογένειάς
του ή κρίνεται καταλληλότερη για αυτό.

Άρθρο 13
Εισαγωγή σε ειδικό ή κοινό τµήµα νοσοκοµείου

1. Η εισαγγελική παραγγελία προς τον Διευθυντή του
ειδικού ή κοινού ψυχιατρικού τµήµατος δηµόσιου ψυχια-
τρικού ή γενικού νοσοκοµείου (άρθρο 69 παράγραφος 3
περίπτωσεις α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα) συνοδεύε-
ται από πλήρες αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή βου-
λεύµατος ή διάταξης του ανακριτή ή απόφασης αλλοδα-
πής δικαστικής αρχής. Αν δεν έχει καθαρογραφεί η από-
φαση ή το βούλευµα, επισυνάπτεται απόσπασµα και στη
συνέχεια διαβιβάζεται υποχρεωτικά και πλήρες αντίγρα-
φο. 

2. Κατά την εισαγωγή συντάσσεται έκθεση και διενερ-
γούνται τα εξής: α) έκδοση εισιτηρίου, β) καταγραφή α-
τοµικών στοιχείων (στοιχεία ταυτότητας, τόπος τελευ-
ταίας διαµονής, νόµιµος αντιπρόσωπος ή πρόσωπα επι-
κοινωνίας, θρήσκευµα κ.ά.), γ) καταγραφή χρηµάτων και
εγγράφων (δελτίου ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας και
ΑΜΚΑ ή βιβλιαρίου πρόνοιας / απορίας ή πιστοποιητικού
κοινωνικής προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους ή
δελτίου υποβολής αίτησης για πολιτικό άσυλο ή το σχε-
τικό έγγραφο αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυ-
γα, διαβατηρίου και ευρωπαϊκής κάρτας υγείας (Ε111)
κ.ά.) και φύλαξη αυτών αν συντρέχει λόγος, δ) εξέταση
ιατρική και ψυχιατρική, ε) τήρηση ηλεκτρονικού ή έγγρα-
φου ιατρικού φακέλου, στ) συνέντευξη µε κοινωνικό λει-
τουργό, ζ) τήρηση φακέλου από την κοινωνική υπηρεσία. 

3. Η δαπάνη θεραπείας καλύπτεται από τον ασφαλιστι-
κό φορέα του ατόµου και, εφόσον δεν υπάρχει, από το
κράτος. 

4. Η µονάδα, αµέσως µετά την εισαγωγή, παραδίδει
στον θεραπευόµενο, σε γλώσσα που κατανοεί, έντυπο
µε κατάλογο των βασικών του δικαιωµάτων, όπως προσ-
διορίζονται στον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής

Δικονοµίας, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τον Κώ-
δικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, το Σωφρονιστικό Κώ-
δικα και τα πρωτόκολλα ψυχιατρικής φροντίδας. 

5. Κατά την παραµονή του ατόµου για θεραπεία τηρού-
νται τα προβλεπόµενα αρχεία και βιβλία κατά τις κείµε-
νες διατάξεις και επιπλέον βιβλίο καταγραφής των χρη-
σιµοποιηθέντων µέσων αυξηµένης ψυχιατρικής φροντί-
δας και ασφάλειας του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 14
Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας

και παρακολούθησης

1. Για την έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και πα-
ρακολούθησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε εξωνο-
σοκοµειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή σε εξωτερικό ια-
τρείο δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου (άρ-
θρο 69 παράγραφος 3 περίπτωση γ΄ του Ποινικού Κώδι-
κα) εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1 και 2 του
άρθρου 13.

2. Ο θεράπων ψυχίατρος εκπροσωπεί τη θεραπευτική
οµάδα και προτείνει εξατοµικευµένο θεραπευτικό σχέ-
διο που περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα µέτρα
του άρθρου 10, καθώς και την εποπτεία των συνθηκών ε-
κτέλεσής τους. Το σχέδιο αυτό οφείλει να κοινοποιήσει
αµελλητί στον αρµόδιο εισαγγελέα, τον οποίο και ενη-
µερώνει για την ανταπόκριση και συµµόρφωση του θερα-
πευοµένου προς αυτό, αλλά και για την πιθανή ανάγκη
τροποποίησής του. 

3. Τυχόν δαπάνη εισιτηρίου καλύπτεται από τον ασφα-
λιστικό φορέα του ατόµου και, εφόσον δεν υπάρχει, από
το κράτος. 

Άρθρο 15
Αντικατάσταση ή άρση θεραπευτικών µέτρων

Κατά την αντικατάσταση ή την άρση των θεραπευτι-
κών µέτρων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
70 του Ποινικού Κώδικα, συνεκτιµάται η κατάσταση της
ψυχικής υγείας του ατόµου, το στάδιο βελτίωσής της και
η ύπαρξη κατάλληλου υποστηρικτικού συγγενικού ή άλ-
λου περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα συνεκτιµάται αν
το άτοµο: α) ευρίσκεται σε στάσιµη κατάσταση ή υπο-
τροπή, β) ευρίσκεται σε στάδιο βελτίωσης ή αποθεραπεί-
ας, γ) συµµετέχει σε αναγνωρισµένα προγράµµατα ψυ-
χοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανέντα-
ξης, δ) λαµβάνει άδειες και τηρεί τους όρους τους και ε)
διαβιοί σε µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
στην κοινότητα ή σε ανάδοχη οικογένεια ή µε την οικο-
γένειά του. 

Άρθρο 16
Εκτέλεση θεραπευτικών µέτρων

1. Οι συνθήκες νοσηλείας πρέπει να εξυπηρετούν τις
ανάγκες της θεραπείας. Τα αναγκαία περιοριστικά µέτρα
δεν επιτρέπεται να αποκλείουν απαραίτητα για τη θερα-
πεία µέσα, όπως οι άδειες, οι οργανωµένες έξοδοι ή η
διαµονή σε εποπτευόµενους εξωτερικούς χώρους, εφό-
σον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η σωµατική ακεραιό-
τητα άλλων ή και του ίδιου του θεραπευοµένου. 
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2. Τη χορήγηση άδειας αποφασίζει ο (Επιστηµονικός)
Διευθυντής της µονάδας όπου εκτελείται το µέτρο, ύ-
στερα από εισήγηση του θεράποντος ψυχιάτρου. Η χο-
ρήγηση της άδειας υπογράφεται από αυτόν και τον Διοι-
κητή της µονάδας και τίθεται υπόψη του αρµόδιου εισαγ-
γελέα. Ο θεραπευόµενος δηλώνει την ακριβή διεύθυνση
διαµονής του και η κοινωνική υπηρεσία εξετάζει αν είναι
εξασφαλισµένη η διαβίωσή του κατά τη διάρκεια της ά-
δειας. Η άδεια µπορεί να εξαρτηθεί και από τον όρο ότι
κατά την έξοδό του από το τµήµα και την επιστροφή του
θα συνοδεύεται από συγγενικό του πρόσωπο ή τον δικα-
στικό συµπαραστάτη του.

3. Σε περίπτωση παραβίασης της άδειας ή φυγής ενη-
µερώνονται αµέσως οι αστυνοµικές αρχές και ο αρµό-
διος εισαγγελέας. Ο θεραπευόµενος δεν θεωρείται κρα-
τούµενος σύµφωνα µε την έννοια των άρθρων 172 και
173 του Ποινικού Κώδικα. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ι-
σχύει σε περίπτωση θεραπείας σε ψυχιατρικό παράρτη-
µα καταστήµατος κράτησης.

4. Μέσα αυξηµένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφά-
λειας, όπως η προστατευτική αποµόνωση και ο σωµατι-
κός περιορισµός, µπορούν να ληφθούν µόνο για όσους
εκδηλώνουν αυτοκαταστροφική ή βίαιη συµπεριφορά, ε-
ναντίον του προσωπικού ή  τρίτων. Τα µέσα του προη-
γούµενου εδαφίου αποφασίζονται και εφαρµόζονται,
σύµφωνα µε τις ψυχιατρικές οδηγίες και τις κατευθυντή-
ριες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη
των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας (CPT) και της Ειδικής Επιτρο-
πής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων
µε Ψυχικές Διαταραχές, αφού προηγηθούν και αποτύ-
χουν τεχνικές αποκλιµάκωσης της βίαιης συµπεριφοράς.  

5. Απαγορεύεται απολύτως η λήψη µέσων, όπως η
στείρωση, λοβοτοµή και άλλες ανάλογες επεµβάσεις ή
θεραπείες οι οποίες προξενούν µη αναστρέψιµες κατα-
στάσεις στην υγεία του ατόµου. 

Άρθρο 17
Σύσταση και στελέχωση ειδικών

τµηµάτων νοσοκοµείων

1. Η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση των ειδικών
τµηµάτων δηµόσιων ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκοµεί-
ων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 γίνεται µε προε-
δρικό διάταγµα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Υγείας. Ο τρόπος οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουρ-
γίας των ανωτέρω τµηµάτων καθορίζεται µε κοινή από-
φαση των ίδιων Υπουργών.

2. Τα τµήµατα του παρόντος άρθρου στελεχώνονται α-
πό διεπιστηµονική θεραπευτική οµάδα που αποτελείται
από ψυχιάτρους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς, εργοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και
άλλους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι διαθέ-
τουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία για την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους.

3. Το διοικητικό προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης
που υπηρετεί στα τµήµατα του παρόντος άρθρου, λαµ-
βάνει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά µε το περιεχόµενο
των υποχρεώσεών του και τον τρόπο άσκησης των καθη-
κόντων του πριν από την ανάληψη των καθηκόντων αυ-
τών.

Άρθρο 18
Αρµοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού

1. Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης, καθώς και στις Εισαγγελίες στην περιφέρεια
των οποίων λειτουργεί ειδικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρι-
κού ή γενικού νοσοκοµείου ή ψυχιατρικό τµήµα τέτοιου
νοσοκοµείου ή στις οποίες εκτελούνται τα µέτρα της πε-
ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποι-
νικού Κώδικα, στην αρχή κάθε δικαστικού έτους, µε από-
φαση του διευθύνοντος την Εισαγγελία, ορίζεται ένας
Εισαγγελέας ή Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών µε τον α-
ναπληρωτή του, ως αρµόδιος: 
α) για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που

επιβάλλουν µέτρο των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού
Κώδικα, 
β) για την εποπτεία της λειτουργίας του ειδικού τµή-

µατος του δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου
και 
γ) για το συντονισµό και τη συνεργασία της Εισαγγε-

λίας µε τη Διεύθυνση της µονάδας όπου εκτελείται το
µέτρο που προβλέπεται στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινι-
κού Κώδικα αναφορικά µε τον αυτεπάγγελτο δικαστικό
έλεγχο της διάρκειας του µέτρου (ανά έτος εξακολούθη-
ση, παράταση του µέγιστου χρόνου διάρκειας) και την ει-
σαγωγή στο Τριµελές Πληµµελειοδικείο των αιτήσεων
για άρση ή αντικατάστασή του.

2. Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 ασκούνται µε
προσωπική παρουσία του εισαγγελικού λειτουργού στη
µονάδα, την οποία επισκέπτεται τουλάχιστον µία (1) φο-
ρά τον µήνα για να διαπιστώσει τη νόµιµη εκτέλεση του
επιβληθέντος µέτρου, να ενηµερωθεί από το προσωπικό,
να συνεργασθεί µε τον επιστηµονικά υπεύθυνο ιατρό και
να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα.

3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εισαγγελέ-
ας µπορεί να ζητήσει τη διατύπωση γνώµης του Επιστη-
µονικού Συµβουλίου της µονάδας όπου εκτελείται το µέ-
τρο σχετικά µε την εφαρµοζόµενη θεραπευτική αγωγή
και ιδίως σχετικά µε την αναγκαιότητα µέσων αυξηµένης
ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας. 

Άρθρο 19
Έλεγχος της εκτέλεσης των µέτρων

1. Η είσοδος στις µονάδες εκτέλεσης των µέτρων της
παραγράφου 3 του άρθρου 69 και της παραγράφου 1 του
άρθρου 70Α του Ποινικού Κώδικα για την πραγµατοποίη-
ση ελέγχου σχετικά µε πιθανή παραβίαση δικαιωµάτων
των θεραπευοµένων επιτρέπεται: α) στο Συνήγορο του
Πολίτη, β) στο Σώµα Επιθεώρησης και Ελέγχου καταστη-
µάτων κράτησης, ειδικά για τα ψυχιατρικά τµήµατα των
καταστηµάτων κράτησης, γ) στο Σώµα Επιθεωρητών Υ-
πηρεσιών Υγείας Πρόνοιας, ειδικά για τις µονάδες που
λειτουργούν εντός ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκοµείων,
τα Κέντρα ψυχικής υγείας και τις κινητές µονάδες ψυχι-
κής υγείας, δ) στην  Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστα-
σίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταρα-
χές του Υπουργείου Υγείας και ε) σε κάθε άλλη αρχή
που της παραχωρείται δικαίωµα ελέγχου µε ειδική διάτα-
ξη νόµου. 

2.  Όσοι έχουν ελεγκτική αρµοδιότητα σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 µπορούν να διενεργούν τη σχετική έ-
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ρευνα και χωρίς προειδοποίηση, µε επισκέψεις στις µο-
νάδες εκτέλεσης του µέτρου, να ζητούν έγγραφες ή
προφορικές πληροφορίες από τον Διευθυντή και το προ-
σωπικό της µονάδας και να καλούν σε ακρόαση τους θε-
ραπευοµένους. Ο Διευθυντής υποχρεούται να διευκολύ-
νει την έρευνα και δεν µπορεί να αντιτάξει το ιατρικό α-
πόρρητο, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, οι ελέγχοντες
διαφυλάσσουν έναντι τρίτων.

3. Μετά τον έλεγχο συντάσσεται έκθεση, η οποία µπο-
ρεί να περιλαµβάνει συστάσεις προς τη διεύθυνση της
µονάδας και αποστέλλεται προς αυτήν, τα συναρµόδια
Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων και τον επόπτη Εισαγγελέα. 

Άρθρο 20
Λήξη των µέτρων

1. Τα µέτρα λήγουν όταν εκλείψει ο θεραπευτικός λό-
γος για τον οποίο επιβλήθηκαν.  

2. Η άρση των µέτρων αποφασίζεται από το Τριµελές
Πληµµελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελού-
νται, σύµφωνα µε τα άρθρα 70 και 70Α του Ποινικού Κώ-
δικα και παραγγέλλεται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα, ο
οποίος διαβιβάζει και αντίγραφο της σχετικής απόφασης
στον Διευθυντή της µονάδας όπου εκτελούνται τα µέτρα
για να τεθεί στον φάκελο του θεραπευοµένου.

3. Ο επιστηµονικός Διευθυντής της µονάδας ενηµερώ-
νει τον Τοµέα Ψυχικής Υγείας του τόπου διαµονής του
ατόµου στο οποίο είχε επιβληθεί κάποιο από τα µέτρα
των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος
µεριµνά για τη συνέχεια της φροντίδας, καθώς και για
την οµαλή επάνοδο και προσαρµογή του στο κοινωνικό,
επαγγελµατικό και οικογενειακό του περιβάλλον, εφό-
σον κρίνεται απαραίτητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται τα άρθρα 38 έως 41 του Ποινικού Κώδικα και κά-
θε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου.

2. Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο, στην περιφέρεια του
οποίου εκτελείται η ποινή που προβλέπεται στα καταρ-
γούµενα άρθρα 38 έως 41 του Ποινικού Κώδικα, αποφα-
σίζει αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση του κρατουµέ-
νου σχετικά µε την αντικατάσταση της ποινής από το µέ-
τρο του άρθρου 70Α του Ποινικού Κώδικα. Η ποινή της
φυλάκισης ή της κάθειρξης που έχει επιβάλλει το δικα-
στήριο κατ’ εφαρµογή του καταργούµενου άρθρου 40
του Ποινικού Κώδικα, εκτελείται σύµφωνα µε όσα ορίζει
το άρθρο 70Α του Ποινικού Κώδικα, µετά την ολοκλήρω-
ση του µέτρου θεραπείας. 

3. Μέτρο που έχει επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 69
του Ποινικού Κώδικα και δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτελεί-
ται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ε-
ντός τριών (3) µηνών, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, ο Εισαγγελέας που ορίζεται στο άρθρο 18, εξετά-
ζει όλους του φακέλους των προσώπων που τελούν υπό

το καθεστώς του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα. 
4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του

άρθρου 17, ως ειδικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γε-
νικού νοσοκοµείου ή ψυχιατρικό τµήµα δηµόσιου ψυχια-
τρικού ή γενικού νοσοκοµείου νοείται το ανήκον στο Ψυ-
χιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δαφνί», το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Αττικής «Δροµοκαΐτειο» και το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 22
Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο

1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 1438

Ο γάµος µπορεί να λυθεί µε διαζύγιο, το οποίο απαγ-
γέλλεται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή µε συµ-
φωνία µεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο
1441.»

2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Άρθρο 1441

1. Οι σύζυγοι µπορούν µε έγγραφη συµφωνία να λύ-
σουν τον γάµο τους. Η συµφωνία αυτή συνάπτεται µετα-
ξύ των συζύγων µε την παρουσία πληρεξούσιου δικηγό-
ρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους
ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή
µόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασµέ-
νοι µε ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει
να έχει δοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν από την υ-
πογραφή της συµφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάµος
πρέπει να ρυθµίζεται η επιµέλειά τους, η επικοινωνία µε
αυτά και η διατροφή τους, µε την ίδια ή µε άλλη έγγραφη
συµφωνία µεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως
ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη
τουλάχιστον.

3.α) Η έγγραφη συµφωνία για τη λύση του γάµου, κα-
θώς και η συµφωνία για την επιµέλεια, την επικοινωνία
και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται α-
πό τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου,
µαζί µε τα ειδικά πληρεξούσια σε συµβολαιογράφο. 
β) Η κατάρτιση της συµβολαιογραφικής πράξης της

παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχι-
στον δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη συµφωνία των
συζύγων, η ηµεροµηνία της οποίας αποδεικνύεται µε βε-
βαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από
τη Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συµβο-
λαιογράφου που θα καταρτίσει τη συµβολαιογραφική
πράξη.    

4. Ο συµβολαιογράφος συντάσσει πράξη µε την οποία
βεβαιώνει τη λύση του γάµου, επικυρώνει τις συµφωνίες
των συζύγων και τις ενσωµατώνει σε αυτή. Τη συµβολαι-
ογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρε-
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ξούσιοι δικηγόροι τους ή µόνον οι τελευταίοι, εφόσον εί-
ναι εφοδιασµένοι µε ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξου-
σιότητα πρέπει να έχει δοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα
πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση α-
φορά στην επιµέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανή-
λικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφό-
σον έχουν συµπεριληφθεί στη συµφωνία οι ρυθµίσεις
των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωµένης συµφω-
νίας, µπορεί να ρυθµίζεται η επιµέλεια, η επικοινωνία και
η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστηµα
µε νέα συµφωνία και µε την ίδια διαδικασία.  

5. Η λύση του γάµου επέρχεται µε την κατάθεση αντι-
γράφου της συµβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο
όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάµου.»  

3. Η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου 5 δεν
καταλαµβάνει τις ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις στα δικα-
στήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ί-
σχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους. 

4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάµου, παραγγέλλεται
η λύση αυτού από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών,
ύστερα από αίτηση του έχοντος έννοµο συµφέρον η ο-
ποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συµβολαιογραφι-
κής πράξης. Η αίτηση µε την παραγγελία συνυποβάλλο-
νται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός να-
ός όπου τελέστηκε ο γάµος. Η πνευµατική λύση του γά-
µου είναι υποχρεωτική. 

Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 686 του Κώδικα

Πολιτικής Δικονοµίας

Η παράγραφος 6 του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων στο µο-
νοµελές πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη πα-
ρέµβαση και η ανταίτηση µπορεί να ασκηθεί και προφορι-
κά.»    

Άρθρο 24
Νοµοθεσία περί αλλοδαπών

1. Αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που α-
σκήθηκαν µέχρι τις 31.12.2014 και αφορούν ακυρωτικές
διαφορές υπαγόµενες στην αρµοδιότητα του τριµελούς
διοικητικού πρωτοδικείου, οι οποίες δηµιουργήθηκαν α-
πό την προσβολή ατοµικών διοικητικών πράξεων που εκ-
δόθηκαν κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδα-
πών (άρθρο 15 του ν. 3068/2002, Α΄ 274), απορρίπτονται
µε συνοπτική απόφαση ως προδήλως απαράδεκτες, ε-
φόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου
2, εφαρµοζοµένης αναλόγως της διάταξης του άρθρου
34Α του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

2. Η γραµµατεία του δικαστηρίου όπου κατατέθηκε το
ένδικο βοήθηµα οφείλει εντός δύο (2) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος να ενηµερώσει τον αλλοδα-
πό διάδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπογράφει
το ένδικο βοήθηµα µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως: α) τη-
λεφωνικώς ή β) µε ταχυδροµική επιστολή ή γ) µε µήνυµα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή δ) µε τηλεοµοιοτυπία, για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. H σχετική
ενέργεια της γραµµατείας σηµειώνεται επί του φακέλου

της δικογραφίας, στον οποίο τίθενται όλα τα αποδεικτι-
κά στοιχεία των ανωτέρω ενεργειών. Οι πληρεξούσιοι
που υπογράφουν τα ένδικα βοηθήµατα της παραγράφου
1 οφείλουν µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της προ-
θεσµίας των δύο (2) µηνών του πρώτου εδαφίου να κα-
ταθέσουν στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου ε-
ξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρηµένη για
το γνήσιο της υπογραφής του, ή συµβολαιογραφικό πλη-
ρεξούσιο, µε τα οποία να δηλώνεται ότι επιθυµεί τη συ-
ζήτηση της υπόθεσης. Η παραπάνω δήλωση µπορεί να
γίνει και µε αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη
γραµµατεία του δικαστηρίου. Μετά την παρέλευση της
προθεσµίας των έξι (6) µηνών οι δικογραφίες για τις ο-
ποίες δεν έχει προσκοµισθεί η σχετική δήλωση παραδί-
δονται στον Πρόεδρο του δικαστηρίου ή στον οριζόµενο
από αυτόν δικαστή για επεξεργασία σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1. Για διάστηµα έξι (6) µηνών από την εποµένη
της λήξης της ανωτέρω προθεσµίας, ο υπογράφων το δι-
κόγραφο δικηγόρος ή άλλος οριζόµενος από τον αλλο-
δαπό διάδικο πληρεξούσιος δικηγόρος, µπορεί µε αίτηση
που απευθύνεται στον Πρόεδρο που διευθύνει το δικα-
στήριο ή στον οριζόµενο από αυτόν Δικαστή να ζητήσει
την εισαγωγή της υπόθεσης για συζήτηση στο ακροατή-
ριο, επικαλούµενος λόγους έλλειψης ενηµέρωσης ή α-
νώτερης βίας ή σοβαρούς λόγους υγείας που συνέτρε-
χαν στο πρόσωπο του δικηγόρου ή του αλλοδαπού διαδί-
κου και εµπόδισαν την εµπρόθεσµη υποβολή της εξου-
σιοδότησης. Επί της αίτησης του προηγούµενου εδαφί-
ου εκδίδεται ειδικά αιτιολογηµένη πράξη αποδοχής ή α-
πόρριψης του αρµόδιου Προέδρου ή του οριζόµενου από
αυτόν Δικαστή. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ.  

3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο-
νται σε υποθέσεις για τις οποίες έχει προσδιοριστεί αρ-
χική δικάσιµος, καθώς και σε όσες η αρχική ή η µετά από
αναβολή δικάσιµος έχει ορισθεί εντός της οριζόµενης
στην παράγραφο 2 εξάµηνης προθεσµίας. Όταν υπάρχει
θετική δήλωση  του αιτούντος, η δικάσιµος για τη συζή-
τηση της υπόθεσης προσδιορίζεται µέσα σε τρείς (3) µή-
νες.

Άρθρο 25
Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

1. Tο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 70 του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης προ-
σφυγής, όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για
οποιονδήποτε τυπικό λόγο και σε κάθε περίπτωση, εκτός
από αυτή της απόρριψής της ως εκπρόθεσµης, καθώς και
όταν ο προσφεύγων κλήθηκε κατ’ εφαρµογή των άρ-
θρων 28 παράγραφος 3, 139A και 277 παράγραφος 1 του
παρόντος Κώδικα.»

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 92 του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) αν η προσβαλλόµενη απόφαση έρχεται σε αντίθε-
ση µε απόφαση άλλου δικαστηρίου που επιλύει υπόθεση
φορολογικού αντικειµένου εκ κληρονοµίας η οποία στη-
ρίζεται στην ίδια νοµική και πραγµατική βάση ακόµη και
για διαφορετικό διάδικο.»

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 καταλαµβά-
νουν και τις εκκρεµείς υποθέσεις, δύναται δε να ασκηθεί
δεύτερη προσφυγή κατά την παράγραφο 1 ή έφεση κατά
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την παράγραφο 2 εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών
από τη δηµοσίευση του παρόντος. Δεύτερη προσφυγή
δεν δύναται να ασκηθεί αν έχουν περάσει τρία (3) έτη α-
πό τη δηµοσίευση της απορριπτικής απόφασης.

4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 110 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ως προς τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθµίζουν την
εκδίκαση του ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου, το οποίο
προκάλεσε την έκδοση της  απόφασης. 

4. Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης διόρθωσης δεν υ-
πόκειται σε προθεσµία και κινείται µε πράξη του Προέ-
δρου του συµβουλίου διεύθυνσης ή του Δικαστή που δι-
ευθύνει το  δικαστήριο ή του εισηγητή Δικαστή, µε την ο-
ποία προσδιορίζονται τα λάθη και εισάγεται σε  συµβού-
λιο, εφαρµοζοµένης αναλόγως της διάταξης του άρθρου
126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.»

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ε-
ξής:

«Μαζί µε τα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα κατατίθεται και
αντίγραφο της προσβαλλόµενης ατοµικής διοικητικής
πράξης ή της δικαστικής απόφασης, εφόσον έχουν κοι-
νοποιηθεί.»  

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 139Α του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις, ο Πρόεδρος
του πολυµελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο Δικα-
στής του µονοµελούς δικαστηρίου καλεί, και µετά τη συ-
ζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή τον υπογράφοντα
το δικόγραφο δικηγόρο, στους οποίους έχει χορηγηθεί
σχετική πληρεξουσιότητα, σε κάθε περίπτωση, είτε αυ-
τοί  έχουν παρασταθεί αυτοπροσώπως ή µε δήλωση είτε
δεν έχουν παρασταθεί, ή τον διάδικο, στην περίπτωση
που ο τελευταίος παρίσταται αυτοπροσώπως, να τις συ-
µπληρώσουν ή να τις καλύψουν, τάσσοντας εύλογη κατά
την κρίση του προθεσµία. Τα στοιχεία που προσκοµίζο-
νται για την κάλυψη των τυπικών παραλείψεων επιτρέ-
πεται να είναι και µεταγενέστερα της συζήτησης.»

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 142 του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ε-
ξής:

«Ως προς την απόφαση αυτή µπορούν να τύχουν ανά-
λογης εφαρµογής οι διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 189 και της παραγράφου 3 του άρθρου 193.»  

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 218 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο ε-
δάφιο ως εξής: 

«Ειδικώς, όταν πρόκειται για κατασχέσεις εις χείρας
πιστωτικών ιδρυµάτων, αρµόδιο είναι και το δικαστήριο
του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.»

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας  αντικαθίσταται
ως εξής:

«4. Κατά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου
των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων της παραγράφου 3
καταβάλλεται από τον υπόχρεο το 1/3 του κατά την
προηγούµενη παράγραφο παραβόλου, έως δε την πρώτη
συζήτηση της υπόθεσης τα υπόλοιπα 2/3 αυτού, εφαρµο-
ζοµένης της διάταξης του άρθρου 139Α.»

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 9 εφαρµόζο-
νται και στις εκκρεµείς δίκες. Σε περίπτωση ενδίκων
βοηθηµάτων ή µέσων που έχουν απορριφθεί, αυτά µπο-
ρεί να ασκηθούν εκ νέου εντός προθεσµίας εξήντα (60)
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος και µε την επι-
φύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας, όπως ισχύει.  

Άρθρο 26
Τροποποιήσεις του π.δ. 18/1989

1. Στο άρθρο 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι διάδικοι µπορούν να συµφωνήσουν ότι δεν θα
εµφανισθούν στο ακροατήριο, αλλά θα παραστούν µε
κοινή δήλωση που υπογράφεται από τους πληρεξούσι-
ους δικηγόρους τους. Τέτοια δήλωση µπορεί να γίνει και
από έναν ή ορισµένους µόνο πληρεξούσιους. Η δήλωση
κατατίθεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή, σε περί-
πτωση κοινής δήλωσης, από έναν τουλάχιστον πληρε-
ξούσιο δικηγόρο, στον αρµόδιο γραµµατέα, το αργότερο
έως την παραµονή της δικασίµου.» 

2. Στο άρθρο 53 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Επιτρέπεται πάντοτε η άσκηση αίτησης αναιρέσε-
ως ανεξαρτήτως ποσού, ακόµη και εάν δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3, όταν η προσβαλλό-
µενη απόφαση έρχεται σε αντίθεση µε τελεσίδικη από-
φαση άλλου δικαστηρίου που επιλύει υπόθεση του ιδίου
φορολογικού αντικειµένου εκ κληρονοµίας, η οποία στη-
ρίζεται στην ίδια νοµική και πραγµατική βάση, ακόµη και
για διαφορετικό διάδικο.»

3. Η αίτηση αναιρέσεως της παραγράφου 2 µπορεί να
κατατεθεί εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα

Το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 358
Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή

και της συµφωνίας για επικοινωνία

1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση δια-
τροφής που του την έχει επιβάλει ο νόµος και έχει ανα-
γνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύ-
πτει από συµφωνία που έχει επικυρώσει ο συµβολαιο-
γράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, µε
τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή
να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιµωρείται µε
φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους.

2. Όποιος µε πρόθεση δεν συµµορφώνεται σε συµφω-
νία που επικυρώθηκε από συµβολαιογράφο κατά το άρ-
θρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία
των ανήλικων τέκνων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον έξι (6) µηνών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα
µε άλλη διάταξη.»  

8



Άρθρο 28
Τροποποίηση του ν. 4139/2013

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαµβάνονται τα α-
κατέργαστα συγκοµιζόµενα προϊόντα που προκύπτουν
από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L χαµηλής περιεκτικότητας σε τετραϋ-
δροκανναβινόλη (THC) µέχρι 0,2%, σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων αναπροσαρµόζεται το ανωτέρω όριο, ορίζονται οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάν-
ναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι έλεγχοι τήρησης
των όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα. Αν, κατά τον έλεγχο της συγκοµιδής εγκεκριµένου
καλλιεργητή βιοµηχανικής κάνναβης, διαπιστώνεται ότι
η περιεκτικότητα της καλλιέργειας σε τετραϋδροκαννα-
βινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2% αλλά δεν ε-
κτείνεται πέραν του ορίου του 0,3%, ποινική δίωξη α-
σκείται µόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της
Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον
αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στην αίτηση πρέπει
να αιτιολογείται ειδικά και εµπεριστατωµένα ότι: α) η υ-
πέρβαση του νόµιµου ορίου σε τετραϋδροκανναβινόλη
δεν οφείλεται στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες  ή
άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι στον παραγωγό
και β) ότι η συγκοµιδή είναι πρόσφορη να οδηγήσει στην
παραγωγή ουσίας που προκαλεί ψυχική ή σωµατική ε-
ξάρτηση. Πριν από την υποβολή της αίτησης, καλείται ο
ελεγχόµενος προς ακρόαση και παροχή εξηγήσεων. Η
κλήση κοινοποιείται στον ελεγχόµενο τουλάχιστον πέ-
ντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα της ακρόασης.»

Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 4039/2012

Στο άρθρο 20 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) προστίθεται πα-
ράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Στις περιπτώσεις εγκληµάτων του παρόντος νό-
µου, ως πολιτικώς ενάγων µπορεί να παρίσταται αυτοτε-
λώς και κάθε φιλοζωικό σωµατείο που δραστηριοποιείται
σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί
περιουσιακή ζηµία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και
µόνο.  Η σχετική δήλωση µπορεί να γίνει τόσο κατά την
προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 84 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.» 

Άρθρο 30
Τροποποιήσεις του Κώδικα Συµβολαιογράφων

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Συµβο-
λαιογράφων (ν. 2830/2000, Α΄ 96) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«4. Ο αναπληρωτής του συµβολαιογράφου µπορεί να
λάβει µέχρι το ήµισυ των δικαιωµάτων, οπότε, στην περί-
πτωση αυτή, αποδίδει το υπόλοιπο στον αναπληρούµε-
νο.»  

2. H περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώ-
δικα Συµβολαιογράφων αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Να ασκεί έλεγχο µε τα ίδια τα µέλη του, τους εν ε-
νεργεία ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Συλλόγου ή
τους εν ενεργεία ή συνταξιούχους συµβολαιογράφους,
για την ακριβή τήρηση των υποχρεώσεων των µελών για
κρατικά συµβόλαια, να καθορίζει την ηµερήσια αποζη-
µίωση των ασκούντων τον έλεγχο αυτό και να καθορίζει
τον χρόνο λειτουργίας των συµβολαιογραφείων εντός
του πλαισίου των υπουργικών αποφάσεων.» 

Άρθρο 31
Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
61 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208) προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά
τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων
θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία µπορεί να καλυφθεί
µετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφα-
σης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου
δικηγόρου από τo δικαστήριο.»

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

1. Η παράγραφος 5Α του άρθρου 4 του Κώδικα Οργα-
νισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35) καταργείται από την 1η
Φεβρουαρίου 2018. 

2. Η παράγραφος 1 του στοιχείου Β΄ του άρθρου 17
του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε όσα Πρωτοδικεία και Εφετεία, καθώς και στις αντί-
στοιχες εισαγγελίες, προβλέπεται οργανικός αριθµός
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον Δικαστών, οι συνθέσεις των
ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται µε κλήρωση. Στα Ε-
φετεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, προκειµέ-
νου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δίκης, ορί-
ζονται από την Ολοµέλεια των δικαστηρίων αυτών, δικα-
στές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δι-
καστήρια. Στο Εφετείο Αθηνών οι ανωτέρω δικαστές ορί-
ζονται για µια τριετία µε δυνατότητα ανανέωσης της θη-
τείας τους για ένα (1) ακόµα έτος. Η Ολοµέλεια µπορεί
να ανανεώσει τη θητεία των δικαστών για ένα (1) επι-
πλέον έτος, εφόσον υπάρχει προς τούτο συναίνεση των
τελευταίων. Για την κάλυψη των κενών που δηµιουργού-
νται στους δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά
στα ποινικά δικαστήρια από οποιεσδήποτε υπηρεσιακές
µεταβολές, η Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών µπορεί ο-
ποτεδήποτε να τροποποιεί και να συµπληρώνει τις ανω-
τέρω αποφάσεις της. Στα Εφετεία Πειραιώς και Θεσσα-
λονίκης οι δικαστές, που θα προεδρεύουν αποκλειστικά
στα ποινικά δικαστήρια, ορίζονται από την Ολοµέλεια
για µία διετία µε δυνατότητα παράτασης της θητείας
τους για δύο (2) ακόµα έτη. Στους πίνακες που καταρτί-
ζονται από την Ολοµέλεια περιλαµβάνεται ο ανάλογος,
µε τις ανάγκες του δικαστηρίου, αριθµός δικαστών, µε-
ταξύ των οποίων γίνεται η κλήρωση των τακτικών και α-
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ναπληρωµατικών, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγρά-
φους.»  

3. Οι παράγραφοι 9, 10, 11 και 12 του στοιχείου Β΄ του
άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών αναριθµούνται σε 8,
9, 10 και 11 αντίστοιχα.

4. Μετά την αναριθµηµένη παράγραφο 11 του στοιχεί-
ου Β΄ του άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών προστίθε-
ται παράγραφος 12 ως εξής:

«12.α. Στο Εφετείο Αθηνών λειτουργεί Τµήµα Βουλευ-
µάτων για τη συγκρότηση του οποίου ορίζεται από την
Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών ο αριθµός των δικα-
στών που είναι αναγκαίοι προς τούτο. Οι δικαστές, Πρό-
εδροι Εφετών και Εφέτες, που µετέχουν στο Τµήµα Βου-
λευµάτων µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς, ορίζονται
για δύο (2) δικαστικά έτη µε κλήρωση µεταξύ των Προέ-
δρων Εφετών που έχουν οριστεί για να προεδρεύουν α-
ποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια και όλων των Εφε-
τών που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό. Σε περίπτωση
κλήρωσης των δικαστών για µία διετία, αυτοί δεν περι-
λαµβάνονται στην κλήρωση για τα επόµενα δύο (2) δικα-
στικά έτη. Η κλήρωση γίνεται από το Α΄ Τριµελές Εφε-
τείο κατά την τελευταία δικάσιµο του Ιουνίου σε δηµόσια
συνεδρίαση και µε δύο κληρωτίδες. Αν δεν έχουν ολο-
κληρωθεί οι υπηρεσιακές µεταβολές, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 50 του παρόντος Κώδικα, η κλήρωση µπορεί να διε-
νεργηθεί το αργότερο µέχρι τις 15 Ιουλίου. Για την κλή-
ρωση χρησιµοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή.
Αµέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το ανωτέ-
ρω δικαστήριο συνέρχεται σε συµβούλιο προκειµένου να
τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού προηγουµένως επι-
δειχθούν σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου τα ονόµατα ό-
λων των Προέδρων Εφετών και των Εφετών. Στη συνέ-
χεια, τοποθετούνται τα σφαιρίδια σε χωριστές κληρωτί-
δες για τους Προέδρους Εφετών και Εφέτες. Κατά τη
δηµόσια συνεδρίαση ο Πρόεδρος εξάγει από την πρώτη
κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια µε τα ονόµατα ό-
λων των Προέδρων Εφετών, τον ορισθέντα από την Ο-
λοµέλεια αριθµό Προέδρων Εφετών, µετά των αναπλη-
ρωµατικών τους. Ακολούθως, εξάγει από τη δεύτερη
κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια µε τα ονόµατα ό-
λων των Εφετών, αριθµό κλήρων ίσο προς το διπλάσιο α-
ριθµό των Εφετών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο
Τµήµα Βουλευµάτων. Από τους κληρωθέντες οι πρώτοι
κατά σειρά της κλήρωσης µέχρι τη συµπλήρωση του ηµί-
σεος του όλου αριθµού αποτελούν τα τακτικά και οι υπό-
λοιποι τα αναπληρωµατικά µέλη του Τµήµατος. Για τα
δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσονται πρόχειρα πρα-
κτικά, σε δύο όµοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται
στην έδρα. Το ένα από αυτά αναρτάται αµέσως στον πί-
νακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα αναπληρωµατι-
κά µέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά κλήρωσής τους τα
τακτικά, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
β. Η θητεία των µελών του Τµήµατος Βουλευµάτων

αρχίζει στις 16 Σεπτεµβρίου του έτους της κλήρωσης και
είναι διετής».

5. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 28
του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:  

«γ. τρεις θέσεις αντεπιτρόπων». 
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του Κώδικα Οργανι-

σµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Επιτρέπεται η αποµάκρυνση του δικαστικού λει-
τουργού από την έδρα του κατά τις ηµέρες στις οποίες
δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση, όπως αυτή καθορίζε-
ται από τις κείµενες διατάξεις, τους κανονισµούς εσωτε-
ρικής υπηρεσίας, τις πράξεις των οργάνων που διευθύ-
νουν τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες και τις γενικές ο-
δηγίες που εκδίδονται από τα όργανα των περιπτώσεων
β΄ , γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19.»

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
41 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικώς στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, δεν
µπορεί να µετέχει ως µέλος δικαστικός λειτουργός στο
πρόσωπο του οποίου συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα
των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 15. 
Εφόσον, στις ανωτέρω επιτροπές, δεν συµµετέχει δι-

καστικός λειτουργός µε το βαθµό του Προέδρου ή Αντι-
προέδρου του Αρείου Πάγου ή αντίστοιχο, ως Πρόεδρος
της επιτροπής µπορεί να ορίζεται µέλος το οποίο δεν έ-
χει τη δικαστική ιδιότητα.»

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 80 του Κώδικα Οργανι-
σµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Δεν µπορούν να ορισθούν τακτικά ή αναπληρωµα-
τικά µέλη του Συµβουλίου Επιθεώρησης ή επιθεωρητές
όσοι άσκησαν καθήκοντα στις ίδιες θέσεις κατά τα αµέ-
σως δύο (2) προηγούµενα χρόνια.»

Άρθρο 33
Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών

πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης 

Από την 1.12.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών
λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνο-
νται ως εξής: 
α) των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), ο-

ριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε είκοσι δύο
(22),
β) των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζοµένου

του συνολικού αριθµού αυτών σε πενήντα (50),
γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζοµέ-

νου του συνολικού αριθµού αυτών σε εκατόν τριάντα ε-
πτά (137).

Άρθρο 34
Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων ΣτΕ

Από την 1.12.2017 οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων
του Συµβουλίου της Επικρατείας αυξάνονται κατά δύο
(2), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε πενή-
ντα οκτώ (58).

Άρθρο 35
Ανακατανοµή οργανικών θέσεων

δικαστικών υπαλλήλων

1. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υ-
παλλήλων της κατηγορίας ΥΕ επιµελητών δικαστηρίων
µειώνεται: 
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α) Για τον Τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινι-
κών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατά πεντακόσιες
ενενήντα µία (591) και ο συνολικός αριθµός τους ορίζε-
ται σε χίλιες τριακόσιες τρεις (1.303). 
β) Για τον Τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατεί-
ας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά εκατόν τέσ-
σερις (104) και ο συνολικός αριθµός τους ορίζεται σε ε-
κατόν τρεις (103).

2. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υ-
παλλήλων της κατηγορίας ΔΕ Δακτυλογράφων (ήδη
Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Χειριστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών) µειώνεται: 
α) Για τον Τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινι-

κών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατά ενενήντα
πέντε (95) και ο συνολικός αριθµός τους ορίζεται σε δια-
κόσιες επτά (207). 
β) Για τον Τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατεί-
ας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά επτά (7) και ο
συνολικός αριθµός τους ορίζεται σε εξήντα πέντε (65).

3. Από τις παραπάνω θέσεις που µειώνονται, µεταφέ-
ρονται: 
α) Στον Τοµέα υπαλλήλων του Συµβουλίου της Επικρα-

τείας: 
αα) δέκα (10) θέσεις στον Κλάδο Γραµµατέων, του συ-

νολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού
οριζοµένου σε εβδοµήντα δύο (72), ββ) µία (1) θέση στον
Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθµού οργα-
νικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου σε έξι (6),
γγ) µία (1) θέση στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής και δδ)
δύο (2) θέσεις στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων, του συνολικού
αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµέ-
νου σε τρεις (3).
β) Στον Τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών

δικαστηρίων και των εισαγγελιών: 
αα) πεντακόσιες πενήντα επτά (557) θέσεις στον Κλά-

δο Γραµµατέων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέ-
σεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου σε πέντε χιλιάδες
εννιακόσιες είκοσι (5.920), ββ) πέντε (5) θέσεις στον
Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθµού οργα-
νικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου σε εξήντα
οκτώ (68), γγ) έξι (6) θέσεις στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορι-
κής, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλά-
δου αυτού οριζοµένου σε εξήντα τέσσερις (64) και δδ)
τρεις (3) θέσεις στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων.
γ) Στον Τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατεί-
ας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:

αα) εκατόν δεκαεπτά (117) θέσεις στον Κλάδο Γραµ-
µατέων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του
Κλάδου αυτού οριζοµένου σε οκτακόσιες ένδεκα (811),
ββ) εννέα (9) θέσεις στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής.
δ. Στον Τοµέα υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

και της υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατεί-
ας στο Ελεγκτικό Συνέδριο: 
αα) δύο (2) θέσεις στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του

συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυ-
τού οριζοµένου σε εννέα (9), ββ) τρεις (3) θέσεις στον
Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, του συνολικού αριθµού ορ-

γανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου σε δεκα-
επτά (17) και γγ) µία (1) θέση στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου
αυτού οριζοµένου σε τρεις (3).

Άρθρο 36
Τροποποίηση του ν. 3689/2008 

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 3689/2008 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α. Ο τελικός βαθµός επιτυχίας κάθε υποψηφίου
προκύπτει από το άθροισµα του µέσου όρου της γραπτής
δοκιµασίας, µε ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα πέντε
τοις εκατό (85%) και του µέσου όρου της προφορικής
δοκιµασίας, µε ποσοστό αξιολόγησης δεκαπέντε τοις ε-
κατό (15%).»

2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου δεν κα-
ταλαµβάνει τον ΚΔ΄ Εισαγωγικό Διαγωνισµό.

Άρθρο 37
Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.

1. H παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη στελέχωση της Α.Δ.Α.Ε. συνιστώνται συνο-
λικά πενήντα (50) θέσεις, από τις οποίες οι είκοσι τέσσε-
ρις (24) είναι θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού,
οι είκοσι τρεις (23) θέσεις τακτικού προσωπικού, οι δύο
(2) θέσεις δικηγόρων παρ’  Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω
µε έµµισθη εντολή και µία (1) θέση Νοµικού Συµβού-
λου.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3115/2003 καταργείται. 

3. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 8
του ν. 3115/2003 αντικαθίστανται ως εξής:

«5.α) Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέµο-
νται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής: 
αα) Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ

Διοικητικού - Οικονοµικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος
ΠΕ Πληροφορικής, θέση µία (1).
ββ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Διοι-

κητικού - Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΤΕ
Μηχανικών, θέσεις πέντε (5), Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής,
θέση µία (1).
γγ) Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ

Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, θέσεις δύο (2), Κλάδος ΔΕ
Οδηγών, θέση µία (1).
δδ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Γενι-

κών Καθηκόντων, θέση µία (1).
β) Οι θέσεις του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού

κατανέµονται ως εξής: 
αα) Δεκαοκτώ (18) θέσεις διπλωµατούχων ηλεκτρολό-

γων µηχανικών και µηχανικών Η/Υ ή ηλεκτρονικών µηχα-
νικών ή τηλεπικοινωνιακών µηχανικών ή µηχανικών πλη-
ροφορικής ή πληροφορικής ή φυσικών. 
ββ) Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτι-

κών Ιδρυµάτων ή αναγνωρισµένων ισότιµων σχολών αλ-
λοδαπής, διεθνών ή ευρωπαϊκών σπουδών ή πολιτικών ή
οικονοµικών σπουδών ή οργάνωσης και διοίκησης επι-
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χειρήσεων και τέσσερις (4) θέσεις πτυχιούχων νοµικής,
οι οποίες συνεπάγονται την αναστολή άσκησης του δι-
κηγορικού λειτουργήµατος.» 

Άρθρο 38
Θέµατα εξωτερικής φρουράς καταστηµάτων κράτησης

1. Οι προθεσµίες που παρατάθηκαν µε το άρθρο 89 του
ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και µε την 72831/9.10.2014
(Β΄ 3242) κ.υ.α., παρατείνονται από τη λήξη τους για α-
κόµη δύο (2) έτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ε-
σωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, οι προθεσµίες του προη-
γούµενου εδαφίου µπορούν να παραταθούν µέχρι δύο
(2) ακόµη έτη.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Χερσαία, πλωτά και εναέρια µεταφορικά µέσα που
έχουν κατασχεθεί οποτεδήποτε από αστυνοµικές ή λιµε-
νικές αρχές ως αντικείµενα λαθρεµπορίας, ως µέσα µε-
ταφοράς ναρκωτικών ουσιών, λαθρεµπορευµάτων ή µε-
ταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα ή ως µέσα πα-
ράνοµης διακίνησης όπλων ή αρχαιοτήτων, µπορεί να
διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του
Πυροσβεστικού Σώµατος που ενήργησαν την κατάσχεση
ή σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Σώµατος ή στις υπηρε-
σίες των Καταστηµάτων Κράτησης του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν για
τα πλωτά µέσα τρεις (3) µήνες και για τα χερσαία και ε-
ναέρια µέσα έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία κατάσχε-
σής τους και στο διάστηµα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν
έχει καταστεί αµετάκλητο βούλευµα ή απόφαση του αρ-
µόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και
την απόδοση των µέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους.
Για τη διάθεση των µέσων του προηγούµενου εδαφίου
εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού
του Σώµατος, στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που έχει προ-
βεί στην κατάσχεση ή του Γενικού Γραµµατέα Αντεγκλη-
µατικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά περίπτωση.» 

Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 93 του ν. 4129/2013

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4129/2013
(Α΄ 52) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 93
Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση 

ελλείµµατος - Καταστροφή δικαιολογητικών 
και λοιπών εγγράφων – Διαδικασία 

1.α. Η αξίωση του δικαιούχου να απαιτήσει την ανα-
πλήρωση του διαχειριστικού ελλείµµατος µε την έκδοση
καταλογιστικής πράξης εις βάρος του υποχρέου παρα-
γράφεται µετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη λήξη
του οικονοµικού έτους εντός του οποίου δηµιουργήθηκε

το έλλειµµα. Αν το διαχειριστικό έλλειµµα προήλθε από
αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίω-
ξη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παραγραφή
του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται µέχρι την έκ-
δοση αµετάκλητης απόφασης του ποινικού δικαστηρίου
επί της ασκηθείσας ποινικής δίωξης.    
β. Τα δικαιολογητικά ενταλµάτων πληρωµής και κάθε

διαχείρισης φυλάσσονται για χρονικό διάστηµα δέκα
(10) ετών, το οποίο, εφόσον εντός του χρόνου αυτού έ-
χουν συνταχθεί Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων και
εκκρεµεί διαδικασία καταλογισµού, παρατείνεται µέχρι
την έκδοση αµετάκλητης απόφασης για τη δηµοσιονοµι-
κή διαφορά.»

Άρθρο 40
Ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων

και κοινωνικών λειτουργών

Οι ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι
οποίοι εργάζονται σε δηµόσιες παιδοψυχιατρικές µονά-
δες και ενεργούν στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έ-
ρευνας που διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό για τη
διακρίβωση κακοποίησης ανηλίκου, δεν εγκαλούνται και
δεν ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν µε
δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους. Η ρύθµιση εφαρµόζεται και
στις εκκρεµείς υποθέσεις. 

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 308Α του Κώδικα

Ποινικής Δικονοµίας

Η παρ. 1 του άρθρου 308Α του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις των κακουργηµά-
των του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) και των νόµων 998/1979 (Α΄
289), 2168/1993 (Α΄147), 4174/2013 (Α΄170), 4251/2014
(Α΄ 80), 2960/2001 (Α΄ 265) και 4139/2013 (Α΄ 74), του
εµπρησµού δασών και των άρθρων 374 και 380 του Ποι-
νικού Κώδικα, µετά την περάτωση της ανάκρισης, η δικο-
γραφία υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδι-
κών στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή της
υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι δεν χρειάζεται να συ-
µπληρωθεί η ανάκριση, προτείνει στον Πρόεδρο Εφετών
να εισαχθεί η υπόθεση, µαζί µε τα τυχόν συναφή εγκλή-
µατα ανεξαρτήτως βαρύτητας, απευθείας στο ακροατή-
ριο. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και στα κα-
κουργήµατα των νόµων 2523/1997 (Α΄ 179), 3386/2005
(Α΄ 212) και 3459/2006 (Α΄ 103), καθώς και σε κάθε άλλη
περίπτωση στην οποία διτάξεις ειδικών ποινικών νόµων
προβλέπουν την κατ’ εξαίρεση περάτωση της ανάκρισης
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.»  

Άρθρο 42
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσµευσης Λογαριασµού 

Εισάγεται «Κεφάλαιο Θ΄» στο Βιβλίο Πέµπτο (Ασφα-
λιστικά Μέτρα) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αποτε-
λούµενο από ένα άρθρο µε αριθµό 738Α, ως εξής: 
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«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 738Α

1. Αρµόδιος να εκδώσει Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσµευ-
σης Λογαριασµού σύµφωνα µε τον Κανονισµό 655/2014
είναι για απαίτηση της αρµοδιότητας ειρηνοδικείου ο ει-
ρηνοδίκης και για κάθε άλλη απαίτηση ο δικαστής του
µονοµελούς πρωτοδικείου. 

2. Ο δικαστής απορρίπτει εν όλω ή εν µέρει την αίτη-
ση: α) αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονι-
σµού για την έκδοση της διαταγής, β) αν ο αιτών δεν υ-
ποβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 8 του Κανονισµού ή δεν συµπληρώνει ή διορθώνει
την αίτηση εντός της προθεσµίας που όρισε ο δικαστής.
Η απορριπτική απόφαση περιέχει συνοπτική αιτιολογία
και γνωστοποιείται επιµελεία του δικαστηρίου στον αι-
τούντα. Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνεται και µε ηλε-
κτρονικό µήνυµα στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτού-
ντος, µε ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονικό αποδει-
κτικό παραλαβής. Κατά της απορριπτικής απόφασης επι-
τρέπεται έφεση εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνω-
στοποίησή της. Η έφεση εκδικάζεται από το αρµόδιο κα-
τά τις γενικές διατάξεις δικαστήριο κατά τη διαδικασία
του άρθρου 11 του Κανονισµού. 

3. Ο οφειλέτης έχει τα δικαιώµατα που προβλέπονται
στα άρθρα 33 έως 38 του Κανονισµού. Με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του Κανονισµού, για την εκτέλεση της
Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσµευσης Λογαριασµού εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης α-
παιτήσεων στα χέρια τρίτου και το πιστωτικό ίδρυµα, ε-
κείνος που επέβαλε την κατάσχεση και ο οφειλέτης έ-
χουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που προ-
βλέπουν οι διατάξεις αυτές. 

4. Αν η διαταγή δέσµευσης έχει εκδοθεί πριν από την
άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, η αγωγή
πρέπει να ασκηθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την ε-
πίδοση της διαταγής στον τρίτο. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου αίρεται αυτοδι-
καίως η δέσµευση, εκτός αν εκείνος που επέβαλε την
κατάσχεση µέσα στην προθεσµία αυτή επιδώσει διαταγή
πληρωµής για την ίδια απαίτηση. 

5. Όποιος έχει επιδώσει Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσµευ-
σης Λογαριασµού γίνεται, από την τελεσιδικία της από-
φασης που δέχεται την αγωγή για την κύρια υπόθεση ή
από την τελεσιδικία της διαταγής πληρωµής που επιδι-
κάζει την ίδια απαίτηση, δικαιούχος ολόκληρης της απαί-
τησης ή µέρους της, ανάλογα µε το περιεχόµενο της α-
πόφασης ή της διαταγής πληρωµής. 

6. Η ευθύνη του δανειστή που έχει επιτύχει την έκδο-
ση Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσµευσης Λογαριασµού για
τη ζηµία που προξενήθηκε στον οφειλέτη διέπεται από
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13
του Κανονισµού. Το άρθρο 703 εφαρµόζεται ανάλογα.»

Άρθρο 43
Τροποποίηση του ν. 4170/2013

Στο άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) προστίθεται
παράγραφος 10 ως εξής: 

«10. Το Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών
και Λογαριασµών Πληρωµών της παραγράφου 1 του πα-

ρόντος άρθρου παρέχει τις προβλεπόµενες στον Κανονι-
σµό (ΕΕ) 655/2014 πληροφορίες προς τα αρµόδια δικα-
στήρια κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα ο-
ποία εκκρεµεί αίτηση για την έκδοση Ευρωπαϊκής Διατα-
γής Δέσµευσης Λογαριασµού κατά φυσικού ή νοµικού
προσώπου που φέρεται να τηρεί τραπεζικό λογαριασµό
σε πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής.»

Άρθρο 44

Οι αποδοχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς το προσω-
πικό του ΟΠΕΚΕΠΕ δυνάµει της απόφασης του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ που λήφθηκε κατά την
191/21.1.2015 συνεδρίασή του (θέµα 11ο) και δυνάµει
της σχετικής εντολής πληρωµής µε αριθµ.
21351/9.2.2015, καταβλήθηκαν νόµιµα.

Άρθρο 45
Ρυθµίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος
από τους Ειδικούς Λογαριασµούς Αλληλοβοήθειας 

των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού 
και Αεροπορίας

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.δ.
398/1974 (Α΄ 116) αντικαθίστανται από την 1.1.2017, ως
εξής:

«1. Για τον προσδιορισµό του ύψους του εφάπαξ βοη-
θήµατος που χορηγείται στους µετόχους που εξέρχο-
νται από την υπηρεσία αθροιστικά, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παρ.9 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄85),
ισχύουν τα εξής:
α. Για χρόνο µετοχικής σχέσης έως τις 31.12.2014, το

ύψος του βοηθήµατος προκύπτει από τον πολλαπλασια-
σµό των ετών συµµετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασµό
επί του αθροίσµατος του βασικού µισθού του µισθολογι-
κού κλιµακίου στο οποίο είναι ενταγµένοι και του επιδό-
µατος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που λαµβάνουν
κατά την ηµεροµηνία εξόδου τους από την υπηρεσία,
προσαυξηµένου µε το ποσό των εκατόν εβδοµήντα έξι
(176) ευρώ. Στο άθροισµα του προηγούµενου εδαφίου
το επίδοµα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας λαµβάνεται
υπόψη µε τη µέγιστη προσαύξηση που έλαβαν οι µέτοχοι
κατά τα έτη συµµετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασµό.
Χρόνος συµµετοχής στον Ειδικό Λογαριασµό µικρότε-
ρος του  έτους προσµετράται αναλόγως των µηνών συµ-
µετοχής στο έτος αυτό. Για την εφαρµογή του προηγού-
µενου εδαφίου τυχόν χρόνος συµµετοχής ίσος ή µεγα-
λύτερος των δεκαπέντε (15) ηµερών λογίζεται ως πλή-
ρης µήνας, ενώ τυχόν χρόνος συµµετοχής µικρότερος
των δεκαπέντε (15) ηµερών δεν υπολογίζεται.
β. Για χρόνο µετοχικής σχέσης από την 1.1.2015 και ε-

ξής, το ύψος του βοηθήµατος υπολογίζεται, σύµφωνα µε
την τεχνική βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορι-
σµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση κατά το µα-
θηµατικό τύπο της περίπτωσης γ΄ της παρ.4 του άρθρου
35 του ν.4387/2016.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκ-
δίδεται κατόπιν εισήγησης της οικείας Διοικούσας Επι-
τροπής το ύψος του βοηθήµατος που υπολογίζεται σύµ-
φωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 µπορεί να
περιορίζεται αναλόγως της οικονοµικής κατάστασης του
Ειδικού Λογαριασµού.»

2. Η πρώτη περίοδος της παρ.4 του άρθρου 17 του
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ν.δ.398/1974 αντικαθίσταται από την 1.1.2017, ως εξής:
«Για µετόχους που αποβιώνουν, φονεύονται ή εξαφα-

νίζονται σε πολεµική περίοδο ή σε διατεταγµένη υπηρε-
σία σε ειρηνική περίοδο και δεν έχουν συµπληρώσει ει-
κοσιπενταετή συµµετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαρια-
σµό, το εφάπαξ βοήθηµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 προσαυξάνεται ως
εξής:».

3. Η πρώτη περίοδος της παρ.6 του άρθρου 17 του
ν.δ.398/1974 αντικαθίσταται από την 1.1.2017, ως εξής:

«Για µετόχους, οι οποίοι πριν από τη συµπλήρωση ει-
κοσαετούς συµµετοχής στον οικείο Ειδικό Λογαριασµό
εξέρχονται από το στράτευµα λόγω σωµατικής ανικανό-
τητας ή πεθαίνουν σε µη διατεταγµένη υπηρεσία, το
βοήθηµα που υπολογίζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 1 προσαυξάνεται ως εξής:».

4. Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος
των µετόχων των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθεί-
ας των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αερο-
πορίας που εξήλθαν από την Υπηρεσία έως τις
31.12.2016, σε όποιο στάδιο διοικητικής διαδικασίας και
αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ε-
ξετάζονται ως προς τον τρόπο υπολογισµού του βοηθή-
µατος µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις
31.12.2016.

5. Εφόσον από την 1.1.2017 έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος έχουν καταβληθεί εφάπαξ βοηθήµατα σε
µετόχους των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας
των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπο-
ρίας που εξήλθαν από την Υπηρεσία µετά την 1.1.2017,
το ύψος των βοηθηµάτων αυτών επανυπολογίζεται, σύµ-
φωνα µε την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974, ό-
πως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του παρόντος.
Αν το ύψος των καταβληθέντων βοηθηµάτων υπερβαίνει
το ποσό που προκύπτει µετά τον ως άνω επανυπολογι-
σµό, η χρηµατική διαφορά επιστρέφεται ατόκως στους
Ειδικούς Λογαριασµούς, ενώ, σε περίπτωση που υπολεί-
πεται, η χρηµατική διαφορά καταβάλλεται ατόκως στους
δικαιούχους.

6. Το άρθρο 13 του ν.δ. 398/1974 αντικαθίσταται, ως ε-
ξής:

«Άρθρο 13 
Εκούσια λύση µετοχικής σχέσης

Μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας
των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπο-
ρίας που συµπλήρωσαν τριάντα πέντε (35) έτη συµµετο-
χής µπορούν να ζητήσουν την καταβολή του νόµιµου
βοηθήµατος και πριν την έξοδό τους από το στράτευµα,
οπότε ο µέτοχος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει τη δια-
κοπή της µετοχικής σχέσης ή τη διατήρησή της µέχρι
την οριστική έξοδό του από το στράτευµα. Στην περί-
πτωση διακοπής της µετοχικής σχέσης διαγράφεται από
µέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφο-
ράς και εξοµοιώνεται µε τους εξελθόντες οριστικά της
υπηρεσίας. Στην περίπτωση διατήρησης της µετοχικής
σχέσης το ποσό του καταβληθέντος εφάπαξ βοηθήµα-
τος δεν θεωρείται προκαταβολή κατά την έννοια του άρ-
θρου 18 και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 18.»

7. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 398/1974, όπως

τροποποιείται µε την παράγραφο 6, εφαρµόζονται και
για τους µετόχους που κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος έχουν αιτηθεί ή έχουν λάβει το δικαιούµενο εφά-
παξ βοήθηµα λόγω συµπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ε-
τών συµµετοχής στον Ειδικό Λογαριασµό Αλληλοβοη-
θείας και η µετοχική τους σχέση συνεχίζεται έως την ο-
ριστική τους έξοδο από το στράτευµα. Ο µη εντοκισµός
των ληφθέντων εφάπαξ βοηθηµάτων του προηγούµενου
εδαφίου ανατρέχει στην ηµεροµηνία χορήγησής τους.

8. Η παρ.9 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974 που προ-
στέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 33 του ν. 2109/1992
(Α΄205), καταργήθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 3648/2008
(Α΄38) και επανήλθε σε ισχύ µε την παρ.7 του άρθρου 44
του ν. 3731/2008 (Α΄263), καταργείται.

Άρθρο 46
Τροποποίηση του ν. 1249/1982

1.α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του
ν. 1249/1982 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι τιµές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξοµείωσής
τους καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονο-
µικών, µετά από εισήγηση των Επιτροπών των παραγρά-
φων 1Α ή 1Β του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση,
λαµβάνοντας υπόψη και τη γνώµη του αρµόδιου δηµοτι-
κού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α΄87).»
β. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του ιδίου άρ-

θρου, το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου
14 του ν. 1882/1990 (Α΄43), καταργείται.

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982,
προστίθενται παράγραφοι 1Α, 1Β και 1Γ ως εξής:

«1Α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται επτα-
µελής Πρωτοβάθµια Επιτροπή η οποία αποτελείται από
έναν υπάλληλο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας της
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών, έναν υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έναν µηχανικό της Υ-
πηρεσίας Δόµησης του δήµου, στην περιφέρεια του ο-
ποίου βρίσκονται τα ακίνητα, έναν εκπρόσωπο της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων
Ελλάδας, έναν εκπρόσωπο της εταιρείας «Εθνικό Κτη-
µατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), έ-
ναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και έ-
ναν πιστοποιηµένο εκτιµητή, εγγεγραµµένο στο Μη-
τρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των ακινή-
των του Υπουργείου Οικονοµικών, ως µέλη, µε τους ανα-
πληρωτές τους. Οι Επιτροπές συγκροτούνται µε απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών, µετα από πρόταση των
αρµόδιων φορέων.
Καθήκοντα εισηγητή ασκεί ο πιστοποιηµένος εκτιµη-

τής.
Ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις των Επιτροπών

παρίσταται εκπρόσωπος του οικείου δήµου, ο οποίος µε-
ταφέρει στην Επιτροπή την άποψη του δηµοτικού συµ-
βουλίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο τρίτο εδά-
φιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και την
παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010.
Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη συνδροµή οποι-

ουδήποτε άλλου φορέα ή προσώπου, µε εµπειρία και ει-
δικές γνώσεις πολεοδοµίας, τοπογραφίας, οικοδοµικών
κατασκευών, γεωπονίας ή δασολογίας για την ολοκλή-
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ρωση του έργου τους.
Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη χορήγηση µη προ-

σωποποιηµένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένω-
ση Τραπεζών και τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.,
τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς, χωρίς την επίκληση
απορρήτου. Τα µέλη των Επιτροπών και οι εµπειρογνώ-
µονες που λαµβάνουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται
να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια.

1Β. Συστήνεται Τριµελής Δευτεροβάθµια Επιτροπή η
οποία εισηγείται τις τιµές εκκίνησης σε περίπτωση αδυ-
ναµίας ασφαλούς προσδιορισµού τους από την αρµόδια
Επιτροπή της παραγράφου 1Α του παρόντος άρθρου. Η
Δευτεροβάθµια Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και αποτελείται από έναν Πάρε-
δρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο,
µε τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Πρό-
εδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
Εφαρµογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογί-
ου της Α.Α.Δ.Ε., ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από

εισήγηση της Τριµελούς Δευτεροβάθµιας Επιτροπής δύ-
ναται να συσταθεί επιστηµονική επιτροπή µε εµπειρο-
γνώµονες - εκπροσώπους του Συλλόγου Εκτιµητών Ελ-
λάδος της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΛΣΤΑΤ, της ε-
ταιρείας Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπε-
ζών, προκειµένου να επικουρεί την Τριµελή Δευτεροβάθ-
µια Επιτροπή στο έργο της.

1Γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζε-
ται κάθε ειδικότερο ζήτηµα, σχετικό µε τη συγκρότηση,
τον τρόπο και τη µεθοδολογία λειτουργίας των Επιτρο-
πών των δύο προηγούµενων παραγράφων, τις περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες επιλαµβάνεται η Επιτροπή της πα-
ραγράφου 1Β., την τεκµηρίωση και διατύπωση των ειση-
γήσεων, το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τους, την α-
ποζηµίωση των ειδικών εισηγητών και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.»

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρ-
θρου 41 του ν.1249/1982, όπως τροποποιείται µε την πα-
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι τιµές εκκίνησης που
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1
της µε αριθµ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (Β΄ 549) από-
φασης του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται µε ειδι-
κή διαδικασία, η οποία θα εφαρµοστεί άπαξ µετά τη δη-
µοσίευση του παρόντος, ως εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η σύνταξη ει-

σήγησης για τον καθορισµό των τιµών εκκίνησης ανατί-
θεται σε πιστοποιηµένους εκτιµητές εγγεγραµµένους
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των
ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται κα-

τόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας του Υ-
πουργείου Οικονοµικών η οποία αναρτάται στη Διαύγεια
και στην οποία περιγράφεται το έργο, η διαδικασία για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο τρόπος επιλογής των ε-
κτιµητών, η αµοιβή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-

µέρεια.
Οι εισηγήσεις των εκτιµητών κατατίθενται ηλεκτρονι-

κά σε βάση δεδοµένων που τηρείται στη Γενική Γραµµα-
τεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικο-
νοµικών.
Στην ίδια βάση δεδοµένων δύνανται να υποβάλονται

αντίστοιχα διαθέσιµα δεδοµένα από τραπεζικά ιδρύµα-
τα, προς το σκοπό εκτέλεσης διασταυρώσεων.
Σε περίπτωση αδυναµίας ασφαλούς προσδιορισµού

των τιµών εκκίνησης µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία, αρ-
µόδια να εισηγηθεί τις τιµές εκκίνησης καθίσταται η Δευ-
τεροβάθµια Τριµελής Επιτροπή της παραγράφου 1Β. του
άρθρου 41 του ν. 1249/1982 που προστίθεται µε την πα-
ράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται

οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της πα-
ρούσας παραγράφου.

Άρθρο 47
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α΄33)

1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4369/2016, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση
εε΄, ως ακολούθως:

«εε) Οι πτυχιούχοι προγραµµάτων σπουδών ενιαίας
και αδιάσπαστης πενταετούς, τουλάχιστον, φοίτησης
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της η-
µεδαπής ή οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4369/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τότε που
ίσχυσε ως ακολούθως:

«Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν µέλη του Μητρώ-
ου του άρθρου 1, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρε-
τούν στο δηµόσιο τοµέα ή υπηρετούν στο δηµόσιο το-
µέα µε σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού µόνιµου υ-
παλλήλου ή υπαλλήλου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).»

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 4369/2016, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακο-
λούθως:

«Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν υπη-
ρετούν στο δηµόσιο τοµέα ή υπηρετούν στο δηµόσιο το-
µέα µε σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού µόνιµου υ-
παλλήλου ή υπαλλήλου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), ισχύουν τα προσόντα
και κωλύµατα διορισµού που αναφέρονται στα άρθρα 4
έως και 10 του Κεφαλαίου Α΄του Μέρους Α΄του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, καταργεί-
ται.

5. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α΄33), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου δεν ισχύουν
οι χρονικοί περιορισµοί που αφορούν την έκδοση προκή-
ρυξης θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7, καθώς και της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
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λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Η ε-
πιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων οργανικών
µονάδων, τηρούµενων των όσων ορίζονται στην περί-
πτωση δ΄ της παραγράφου 7 και στην περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 8 του άρθρου 86 του παραπάνω νόµου, διε-
νεργείται ως ακολούθως. Κατά την πρώτη εφαρµογή του
παρόντος συστήµατος επιλογής προϊσταµένων, αρχικά
εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις προϊσταµένων
Γενικών Διευθύνσεων και η διαδικασία επιλογής και το-
ποθέτησής τους ολοκληρώνεται εντός τριών (3) µηνών.
Εν συνεχεία, η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων
Διευθύνσεων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών
(3) µηνών από την τοποθέτηση των προϊσταµένων Γενι-
κών Διευθύνσεων. Κατόπιν, η επιλογή και τοποθέτηση
των προϊσταµένων Τµηµάτων ολοκληρώνεται εντός
τριών (3) µηνών από την τοποθέτηση των προϊσταµένων
Διευθύνσεων.»

Άρθρο 48
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης 

Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26)

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Με όµοια απόφαση µπορούν να συνιστώνται στο Υ-
πουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης περισσότερα
ΕΙ.Σ.Ε.Π. µε τη συγκρότηση που ορίζεται στην παρούσα
παράγραφο, καθώς και να καθορίζεται η κατανοµή των
αρµοδιοτήτων τους.»

2. Η περίπτωση δ΄ των παραγράφων 7 και 8 του άρ-
θρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυ-
τικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέ-
ντε (15) ηµέρες και ξεκινά πέντε (5) ηµέρες µετά τη δη-
µοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντι-
στοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην
αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σηµείωµα µε
όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου
και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα
βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προη-
γουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόµι-
ση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώ-
νει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφι-
κού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευ-
θύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας της προθε-
σµίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων
κοινοποιείται στον υποψήφιο προκειµένου να υποβάλει
ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµε-
ρών. Η ένσταση εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας (5) ηµερών. Κατόπιν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, κα-
θώς και τα αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη

βεβαίωση και το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου
που τηρούνται στο προσωπικό του µητρώο, αποστέλλο-
νται αµελλητί στο αρµόδιο Συµβούλιο επιλογής.»

3. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 86
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«στ) Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. µοριοδοτεί κάθε υποψήφιο σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 85. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π.
καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθ-
µολογίας για κάθε προκηρυσσόµενη θέση. Στη διαδικα-
σία της δοµηµένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7)
πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Για τη διε-
νέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος
καλείται χωριστά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την
τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία
θέση µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδι-
ου για την τοποθέτηση οργάνου.»

4. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 86
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«στ) Το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µοριοδοτεί
κάθε υποψήφιο µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π. ή το Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο µε βάση την ως άνω µοριοδότηση
καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη
θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ακολουθεί η
διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευξης της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 από το Σ.Ε.Π.. Στη
συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι ε-
κάστου πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η µοριοδότηση µε
βάση και το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης, εξά-
γεται η τελική βαθµολογία σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου 85 και καταρτίζονται οι πίνακες κατάτα-
ξης.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 86
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα
Υπηρεσιακά Συµβούλια τοποθετούνται, µε απόφαση του
οικείου οργάνου η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής
τους, προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές
µονάδες για θητεία τριών (3) ετών.»

6. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος εφαρµόζονται
και σε εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων
για τις οποίες δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί η πρώτη
συνεδρίαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου.

Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 72 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Η παρ. 17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄170)
αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Για πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
που αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρή-
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σεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013 επι-
βάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του
ν. 2523/1997, πρόστιµο που ισούται µε το άθροισµα του
προστίµου των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του
παρόντος κατά περίπτωση, πλέον του τόκου του άρθρου
53 του παρόντος, ο οποίος υπολογίζεται από την
1.1.2014 και µέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, ε-
φόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη µεταχείριση του
φορολογούµενου. Σε κάθε περίπτωση, µετά την απόκτη-
ση του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 72 του
ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται µε την παράγραφο 1
του παρόντος, εφαρµόζονται και επί εκκρεµών, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεων. Ως εκκρεµείς
υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεµούν ενώ-
πιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτι-
κών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής
προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρε-
σης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκη-
σης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού
ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης, καθώς και οι υποθέ-
σεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή
αποφάσεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί στον φορολο-
γούµενο. Ως εκκρεµείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι
οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη
απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί µη αµετάκλητη
απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογού-
µενο.

3. Εξαιρετικά, οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 εφαρµό-
ζονται και στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν
επιθυµεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδι-
κοφανούς προσφυγής του. Προς το σκοπό αυτόν, ο φο-
ρολογούµενος υποβάλλει αίτηση - ανέκκλητη δήλωση α-
νεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισµού του
φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Δια-
φορών ή του δικαστηρίου.  Στην περίπτωση αυτή, για την
εφαρµογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ.
17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίσταται
µε την παράγραφο 1 του παρόντος, το ποσό του τόκου
υπολογίζεται µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτη-
σης - ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής. Η
αίτηση - δήλωση αυτή υποβάλλεται στον προϊστάµενο
της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι να µην έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική
απόφαση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδο-
χής. Στις περιπτώσεις που η υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον
των δικαστηρίων, µε την ως άνω αίτηση - δήλωση αποδο-
χής συνυποβάλλεται και σχετική βεβαίωση της γραµµα-
τείας του αρµοδίου δικαστηρίου για το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται η υπόθεση. Αν έχει εκδοθεί µη αµετάκλητη α-
πόφαση, η ως άνω βεβαίωση πρέπει να διαλαµβάνει αν η
απόφαση επιδόθηκε στον αντίδικο του Δηµοσίου και, σε
καταφατική περίπτωση, την ηµεροχρονολογία της επίδο-
σης. Επί υποθέσεων που έχουν ήδη συζητηθεί, αλλά δεν
έχει εκδοθεί ακόµη απόφαση ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έ-
χει καταστεί αµετάκλητη, λόγω ύπαρξης προθεσµίας ά-
σκησης ή λόγω άσκησης ενδίκου µέσου κατά της απόφα-
σης, η κατά τα ανωτέρω αίτηση - δήλωση ανέκκλητης α-

ποδοχής περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, και δήλωση πα-
ραίτησης των διαδίκων από του δικαιώµατός τους να α-
παιτήσουν τη συµµόρφωση προς την τυχόν εκδοθησοµέ-
νη δικαστική απόφαση ή να ασκήσουν οποιοδήποτε τα-
κτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο κατ’ αυτής ή παραίτηση από
το δικόγραφο του ήδη ασκηθέντος ενδίκου µέσου. Ειδι-
κώς δε, σε υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί ή έχουν
συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση του δικαστηρί-
ου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 2717/1999 (Κώ-
δικας Διοικητικής Δικονοµίας, Α΄ 97), τα αποτελέσµατα
της οποίας επέρχονται µε την υποβολή στη γραµµατεία
του δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης του Προϊσταµένου
της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη, µε πε-
ριεχόµενο την περάτωση της διαδικασίας της παρούσας
παραγράφου.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

µοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζεται η διαδικασία επι-
βολής των προστίµων, ζητήµατα αρµοδιοτήτων και κάθε
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρ. 17 του άρ-
θρου 72 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίσταται µε την
παράγραφο 1 του παρόντος, καθώς και των παραγρά-
φων 2 και 3 του παρόντος.

4. Η παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«18. Εξαιρετικά, για την υποβολή εκπρόθεσµων χρεω-
στικών δηλώσεων, που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υ-
ποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως τις
31.12.2013, επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του
άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιµο που ισούται µε το
άθροισµα του προστίµου του άρθρου 54 του παρόντος,
πλέον του τόκου του άρθρου 53 του παρόντος, ο οποίος
υπολογίζεται από την 1.1.2014 και µέχρι την έκδοση του
εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέ-
στερη µεταχείριση του φορολογούµενου. Σε κάθε περί-
πτωση µετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Φορο-
λογικής Διαδικασίας.»

5. Ποσά πρόσθετων φόρων που έχουν µε οποιοδήποτε
τρόπο καταβληθεί δυνάµει των παραγράφων 17 και 18
του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, ως ίσχυαν µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, δεν επιστρέφονται,
δεν συµψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρµο-
γής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται α-
πό 1.1.2018.

Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 340 

του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο κατηγορούµενος οφείλει να εµφανίζεται αυτο-
προσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, µπορεί ε-
πίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπερά-
σπισή του. Στα κακουργήµατα, ο πρόεδρος του δικαστη-
ρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε όσους κατηγο-
ρούµενους δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει τον Ια-
νουάριο κάθε έτους το διοικητικό συµβούλιο του οικείου
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δικηγορικού συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο
δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για
πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργη-
µα. Για το σκοπό αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρία-
σης ο πρόεδρος του δικαστηρίου διακριβώνει για το σύ-
νολο των υποθέσεων, εάν οι κατηγορούµενοι στερού-
νται συνηγόρου υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες
διορίζεται συνήγορος κατά τα παραπάνω, εκδικάζονται
υποχρεωτικά σε συνεδρίαση µετά από διακοπή, προκει-
µένου να προετοιµαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνή-
γορος. Η δικάσιµος µετά από τη διακοπή αυτή δεν µπο-
ρεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες.
Ο συνήγορος µπορεί να διορίζεται και πριν από τη συ-

νεδρίαση, αν το ζητήσει ο κατηγορούµενος, ακόµα και
µε απλή επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν κρατείται
στις φυλακές, το αίτηµά του διαβιβάζεται από τον διευ-
θυντή του καταστήµατος κράτησης. Ο εισαγγελέας διο-
ρίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του
τη δικογραφία.
Σε δίκες για κακούργηµα, οι οποίες λόγω της σοβαρό-

τητας και του αντικειµένου τους πρόκειται να έχουν µα-
κρά 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 υ-
περάσπισή του από τον συνήγορο ή τους συνηγόρους
που διορίστηκαν από τον πρόεδρο, µπορεί όµως µε αιτιο-
λογηµένη αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την
ανάκληση του διορισµού ενός (1) µόνο συνηγόρου, οπό-
τε η υπεράσπιση συνεχίζεται από τους λοιπούς, εφόσον
είχαν διοριστεί περισσότεροι από ένας.
Μη εµφάνιση ή µη παράσταση ή µε οποιονδήποτε τρό-

πο µη εκπροσώπηση του κατηγορουµένου από πληρε-
ξούσιο δικηγόρο στις επόµενες της εναρκτήριας συνε-
δριάσεις του δικαστηρίου δεν εµποδίζει την πρόοδο της
δίκης. Στις ως άνω περιπτώσεις περιλαµβάνεται και η πα-
ραίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου ή η ανάκληση της
προς αυτόν εντολής από τον κατηγορούµενο.»

2. Η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου κατα-
λαµβάνει και τις εκκρεµείς δίκες.

Άρθρο 51
Παράταση ισχύος πίνακα ειρηνοδικών

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων στον διαγωνισµό για
την πρόσληψη δόκιµων ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης, που προ-

κηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 104572/24.12.2014 απόφα-
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων (Γ΄ 1756/29.12.2014), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 104586/31.12.2014 όµοια
(Γ΄ 1819/31.12.2014), ο οποίος δηµοσιεύθηκε τις
9.2.2016 (Γ΄ 81), παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου
2018 και οι κενές θέσεις ειρηνοδικών που θα ανακύψουν
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2018 θα πληρωθούν από τον
πίνακα αυτόν.

Άρθρο 52
Δοκιµαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών

Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρ-
θρου 31 του ν. 3689/2008 (Α΄164), η διάρκεια της δοκι-
µαστικής υπηρεσίας των δοκίµων δικαστικών λειτουρ-
γών (παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διο-
ρίστηκαν από τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της πολιτικής
και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, οι οποίοι
προέρχονται από τον διαγωνισµό του έτους 2016, ορίζε-
ται σε δύο (2) µήνες.

Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου
348 του ν. 4412/2016 καταργούνται αναδροµικά από την
έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016 η φρά-
ση «σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 355 παράγρα-
φος 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α΄149)» αντι-
καθίσταται από τη φράση «σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208)».

Άρθρο 54
Κύρωση σύµβασης µίσθωσης Αρσακείου Μεγάρου

1. Με το παρόν άρθρο κυρώνεται από της υπογραφής
της η σύµβαση µίσθωσης που υπογράφηκε στις 7 Δεκεµ-
βρίου 2017 από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ως
εκπροσώπους του Ελληνικού Δηµοσίου, και την «Φιλεκ-
παιδευτική Εταιρεία», για τις ανάγκες στέγασης του
Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει ως εξής:
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2. Οι όροι της ως άνω σύµβασης κατισχύουν κάθε άλ-
λης γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Μετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η σύµβα-
ση περιβάλλεται συµβολαιογραφικό τύπο και µεταγρά-
φεται. Τα συµβαλλόµενα µέρη απαλλάσσονται από την
καταβολή δικαιωµάτων συµβολαιογράφου ή συµβολαιο-
γραφικού συλλόγου, εισφορών υπέρ συµβολαιογράφων,
τελών χαρτοσήµου, αναλογικών και παγίων, εξόδων και
δικαιωµάτων Υποθηκοφυλακείου και γενικά οποιουδήπο-
τε δικαιώµατος ή τέλους υπέρ του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α.,
Ν.Π.Δ.Δ. και υπέρ οποιουδήποτε εν γένει τρίτου. Τα µι-
σθώµατα καταβάλλονται χωρίς τέλη χαρτοσήµου ή δι-
καιώµατος τρίτων.

Άρθρο 55
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

στον ΕΦΚΑ αµειβόµενων µε Παραστατικά
Παρεχόµενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην 

απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης)

1. Για τα πρόσωπα που αµείβονται µε Παραστατικά Πα-
ρεχόµενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη
επαγγελµατικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές
εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονοµική
περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήµα), σύµφωνα
µε τα ποσοστά εισφορών άνω πενταετίας των άρθρων
39 παρ. 1 περίπτωση α΄ και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85).

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της πα-
ραγράφου 1 υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του
παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει µετά την αφαίρεση
του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων, µη
εφαρµοζοµένων των ρυθµίσεων του άρθρου 39 περί κα-
τώτατου ορίου µηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήµατος.
Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον

εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του και απο-
δίδονται στον ΕΦΚΑ µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέ-
ρα του επόµενου της έκδοσης του παραστατικού µήνα.

3. Ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται ως εξής:
α) Στις περιπτώσεις που από τη σύµβαση προκύπτει

καθορισµένος αριθµός ηµέρας/ηµερών απασχόλησης και
µέχρι έναν (1) πλήρη µήνα, ως χρόνος ασφάλισης λαµ-
βάνεται η ηµέρα/ηµέρες, που καθορίζονται στη σύµβαση,
ανεξαρτήτως της διάρκειας της ηµερήσιας απασχόλη-
σης.
β) Στις λοιπές περιπτώσεις, ως χρόνος ασφάλισης

λαµβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατι-
κού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, δια του ποσού
που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µι-
σθωτού άνω των 25 ετών.
Ο χρόνος ασφάλισης του παρόντος λογίζεται ως χρό-

νος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και σε κάθε περίπτω-
ση δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ασφάλισης που α-
ντιστοιχεί στη διάρκεια της σύµβασης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η
διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, ο
χρόνος και ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων του παρα-
στατικού και της σύµβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

5. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
για παραστατικά που αφορούν σε συµβάσεις που καταρ-
τίζονται από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 4 και εφεξής. Για παραστατικά που εκ-
δίδονται και αφορούν σε συµβάσεις που έχουν καταρτι-
σθεί πριν από τη δηµοσίευση της ανωτέρω υπουργικής
απόφασης εφαρµόζεται το προϊσχύον καθεστώς.

Άρθρο 56
Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 73 

του ν. 4445/2016 (Α΄ 236)

Η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του, δύ-
ναται να επιχορηγεί από τους πόρους του, µε σύσταση
ειδικού καταπιστευτικού λογαριασµού (escrow account),
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, µε σκοπό: α)
την εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και εκτέλεση
έργων υποδοµής ή έργων γενικού συµφέροντος ή και
έργων µε κοινωνικό αντίκτυπο εντός του πλαισίου των
αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. και β) την εκπόνηση µελετών ή
και την προµήθεια υλικών των έργων που εκτελούνται
στους Ο.Τ.Α. από ωφελουµένους των προγραµµάτων α-
πασχόλησης και ένταξης στην εργασία του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Οικονοµικών και κατά περίπτωση του Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται
οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης και ρυθµίζονται όλα
τα ζητήµατα και οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
παρούσας διάταξης.»

Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

Η περίπτωση α΄ της παρ. 33 του άρθρου 72 του  ν. 4172/
2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, Α΄ 167), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«33.α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται µέχρι και
την 31η Δεκεµβρίου 2018.»

Άρθρο 58
Ένσηµες ταινίες καπνού

Διενεργηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από την ε-
φαρµογή των διατάξεων του άρθρου εικοστού ένατου
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του ν. 4411/2016 (Α΄142), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 15 του ν. 4429/2016 (Α΄199) και πραγµατοποιήθη-
καν ή θα πραγµατοποιηθούν από 1.1.2017 µέχρι και
31.12.2017, βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου Οι-
κονοµικών, Ειδικό Φορέα 23-110, ΚΑΕ 1124 και θεωρού-
νται νόµιµες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανά-
ληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης.

Άρθρο 59
Αρµόδια αρχή Τίτλου V της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή των άρθρων 59 έως
66 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 173/12.6.2014) ορίζε-
ται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με αποφάσεις της δύ-
ναται να καθορίζει τις απαιτήσεις χορήγησης των προ-
βλεπόµενων αδειών, να διαπιστώνει τη συµµόρφωση µε
τα ανωτέρω άρθρα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 59 της Οδηγίας, να καθορίζει τις οργανωτικές α-
παιτήσεις των παροχών υπηρεσιών αναφοράς δεδοµέ-
νων και των οργάνων διοίκησης αυτών και γενικά να εκ-
δίδει κάθε αναγκαία πράξη για την ορθή ενσωµάτωση
των εν λόγω άρθρων στην ελληνική νοµοθεσία.

Άρθρο 60 
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2367/1995

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2367/1995 (Α΄261), όπως ισχύει, η φράση «για χρονι-
κό διάστηµα έως δεκαοκτώ (18) µήνες» αντικαθίσταται
µε τη φράση «για χρονικό διάστηµα έως είκοσι τέσσερις
(24) µήνες».

Άρθρο 61
Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 315 του Ποινικού Κώ-
δικα αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν στην περίπτωση του άρθρου 308 ο παθών είναι
δηµόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την ε-
κτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς µε
την εκτέλεσή της ή υπάλληλος του πλειστηριασµού κατά
τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέ-
στηκε µε αφορµή τον πλειστηριασµό, η δίωξη ασκείται
αυτεπαγγέλτως.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 334 του Ποινικού Κώ-
δικα αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε κατάστηµα ή χώ-
ρο δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νοµι-
κού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής
ωφέλειας ή σε χώρο που χρησιµοποιείται από υπάλληλο
πλειστηριασµού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέ-
λεσης ή παραµένει στους χώρους αυτούς παρά τη θέλη-
ση της υπηρεσίας ή του υπαλλήλου του πλειστηριασµού
που τους χρησιµοποιεί, θέληση την οποία του δηλώνει ο
νόµιµος εκπρόσωπος της υπηρεσίας ή ο υπάλληλός της
ή ο υπάλληλος του πλειστηριασµού, και προκαλεί έτσι
διακοπή ή διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής της υπηρε-
σίας ή του πλειστηριασµού τιµωρείται µε φυλάκιση του-
λάχιστον έξι (6) µηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών

(3) µηνών τιµωρείται όποιος παράνοµα εισέρχεται ή πα-
ραµένει στους προαναφερόµενους χώρους ή καταστή-
µατα κατά το χρόνο µη διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του
πλειστηριασµού µε σκοπό την παρακώλυση αυτών.»

Άρθρο 62

Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν.δ. 811/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν καθήκοντα προϊσταµένου ασκεί υπάλληλος που
δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νοµικής, σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώ-
ριση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση µε τη σύσταση,
µεταβίβαση ή κατάργηση εµπραγµάτων δικαιωµάτων
στα τηρούµενα βιβλία και, αν το υποθηκοφυλακείο λει-
τουργεί ως µεταβατικό κτηµατολογικό γραφείο, στα κτη-
µατολογικά φύλλα, διενεργείται από τον προϊστάµενο
της γραµµατείας του οικείου Ειρηνοδικείου, ανεξαρτή-
τως της κατοχής ή µη πτυχίου νοµικής και, αν δεν υφί-
σταται οργανική µονάδα στο Ειρηνοδικείο, ο ανώτερος
κατά βαθµό δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του
κλάδου Γραµµατέων και, εφόσον υπηρετούν περισσότε-
ροι µε τον ίδιο βαθµό, εκείνος που έχει τον περισσότερο
χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας. Ελλείψει υπαλλήλου κα-
τηγορίας ΠΕ, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από δικαστι-
κό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραµµατέων.»

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 96 

του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 96 του Κώδικα Πολι-
τικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α΄182) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τις εργατικές διαφορές η πληρεξουσιότη-
τα µπορεί να δίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέ-
ρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου
από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη
δηµόσια ή δηµοτική αρχή.»

Άρθρο 64
Άδεια ίδρυσης φαρµακείου

1.α. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α΄183) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 1
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρµακείου

Άδεια ίδρυσης φαρµακείου χορηγείται: α) σε φυσικά
πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα φαρµακοποιού, β) σε
φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα φαρµακο-
ποιού και γ) σε συνεταιρισµούς µέλη της Οµοσπονδίας
Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Η άδεια
χορηγείται µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Περι-
φερειάρχη. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να λειτουργή-
σει φαρµακείο είτε ως ατοµική επιχείρηση είτε ως εµπο-
ρική εταιρεία οποιασδήποτε µορφής, πλην αυτής της α-
νώνυµης εταιρείας. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από
πρόταση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι
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προϋποθέσεις, οι περιορισµοί, η διαδικασία και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη χορήγηση άδει-
ας ίδρυσης φαρµακείου, καθώς και σχετικά µε τη λει-
τουργία των φαρµακείων είτε ως ατοµικών επιχειρήσε-
ων είτε ως εµπορικών εταιρειών οποιασδήποτε µορφής,
πλην της ανωνύµου εταιρείας.»
β. Το άρθρο 3 του ν. 1963/1991 (Α΄138) αντικαθίσταται

ως εξής:
«Οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρµα-

κείου κρίνονται κατά την κάτωθι σειρά προτίµησης:
α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρµακοποιών ή/και ιδιω-

τών µη φαρµακοποιών µε αιτήσεις συνεταιρισµών φαρ-
µακοποιών µελών της ΟΣΦΕ, προτιµώνται οι φαρµακο-
ποιοί ή/και οι ιδιώτες που αξιολογούνται µε τα κριτήρια
κατά την περίπτωση β’ και έπονται οι συνεταιρισµοί.
β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρµακοποιών και ιδιω-

τών - µη φαρµακοποιών, προτιµάται κατά την εξής σειρά
η αίτηση: αα) εκείνου, που δεν έχει κατά το χρόνο χορή-
γησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρµακείου
ο ίδιος και προκειµένου περί του ιδιώτη - µη φαρµακο-
ποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρµακοποι-
ός, ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλµα-
τος του φαρµακοποιού (αιτούµενου φαρµακοποιού ή του
δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η
αρχαιότερη, γγ) στην οποία ο φαρµακοποιός (ο αιτών
φαρµακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υ-
πεύθυνος φαρµακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη
του πανεπιστηµιακού του πτυχίου της φαρµακευτικής
σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχί-
ου, ο φαρµακοποιός µε το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου,
και δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικο-
γένειας.
γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός

φαρµακοποιών, η µεταξύ τους σειρά προτίµησης προκύ-
πτει σύµφωνα µε τα κριτήρια της ανωτέρω περίπτωσης
β΄ της παρούσας παραγράφου, αναλογικά εφαρµοζόµε-
να.
δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών, µη

φαρµακοποιών, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται σύµφω-
να µε τα κριτήρια της υποπαραγράφου β΄ της παρούσας
παραγράφου, αναλογικά εφαρµοζόµενα.»

2. Το άρθρο 30 του ν. 4272/2014 (Α΄145) αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«1. Κατά τους µήνες Ιανουάριο και Ιούνιο εκάστου έ-
τους, οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας αναρτούν
στη διαδικτυακή ιστοσελίδα τους τις υπάρχουσες, κατά
την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους και την
31η Μαΐου του τρέχοντος έτους, κενές θέσεις φαρµα-
κείων. Σε περίπτωση που Περιφερειακή Ενότητα δεν δια-
θέτει διαδικτυακή ιστοσελίδα η ανάρτηση γίνεται στην ι-
στοσελίδα της οικείας Περιφέρειας και δηµοσιεύεται σε
µία (1) τουλάχιστον εφηµερίδα του τοπικού τύπου της
Περιφερειακής Ενότητας.

2. Εντός του α΄ δεκαπενθηµέρου των µηνών Φεβρουα-
ρίου και Ιουλίου αντίστοιχα θα υποβάλλονται στην αρµό-
δια αρχή οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης αυτών που
διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα. Οι αιτήσεις των ενδιαφε-
ροµένων για την άδεια ίδρυσης φαρµακείου υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρµό-
διας για θέµατα Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περι-

φερειακής Ενότητας της έδρας του φαρµακείου ή, ελ-
λείψει τέτοιας, της τοπικής υπηρεσίας της αρµόδιας για
θέµατα Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση αδυναµίας του αιτούντος να υποβάλει την
αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται
ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπο µε εξουσιοδό-
τηση θεωρηµένη, σύµφωνα µε το νόµο για το γνήσιο της
υπογραφής, στη Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας της Περι-
φερειακής Ενότητας της έδρας του φαρµακείου.

3. Ο αιτών οφείλει εντός µηνός από την υποβολή της
αίτησης να υποβάλει στην αρµόδια για θέµατα Δηµόσιας
Υγείας Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας της έ-
δρας του φαρµακείου ή, ελλείψει τέτοιας, στην τοπική υ-
πηρεσία της αρµόδιας για θέµατα Δηµόσιας Υγείας Διεύ-
θυνσης της Περιφέρειας, ηλεκτρονικά, ή σε περίπτωση
αδυναµίας του ιδιοχείρως, ή µε εκπρόσωπο δυνάµει ε-
ξουσιοδότησης θεωρηµένης σύµφωνα µε το νόµο για το
γνήσιο της υπογραφής, τα προβλεπόµενα κατά περίπτω-
ση δικαιολογητικά. Ο αιτών συνυποβάλλει υπεύθυνη δή-
λωση, όπου αναγράφει εάν έχει λάβει ο ίδιος ή ο δηλω-
θείς από αυτόν υπεύθυνος φαρµακοποιός άδεια ίδρυσης
φαρµακείου οποτεδήποτε και οπουδήποτε, τον αριθµό
αυτών των αδειών, καθώς και εάν έχει υποβάλει (ο ίδιος
ή ο δηλωθείς υπεύθυνος φαρµακοποιός) αίτηση που εκ-
κρεµεί για τη χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε οποια-
δήποτε Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που υφί-
σταται άδεια ίδρυσης ή στην περίπτωση που εκκρεµεί αί-
τηση για τη χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης, στην υπεύ-
θυνη δήλωση αναγράφονται και επισυνάπτονται οι σχε-
τικές άδειες και αιτήσεις.»

3.α. Μέχρι τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµα-
τος του άρθρου 1 του ν. 1963/1991, άδειες ίδρυσης φαρ-
µακείου χορηγούνται µε απόφαση του κατά τόπον αρµό-
διου Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και
τους όρους της παρούσας παραγράφου, µόνον: α) Στην
περίπτωση νέας άδειας σε δήµους ή σε τοπικές ή δηµο-
τικές κοινότητες µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευ-
ταία απογραφή, έως χίλιους (1.000) κατοίκους ή β) σε
περίπτωση εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 12 του
ν. 5607/1932 (Α΄ 300) ή της παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31).
β. Για την απόκτηση της άδειας της περίπτωσης α΄, οι

ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση προς την αρµόδια
για θέµατα Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνση της Περιφερεια-
κής Ενότητας της έδρας του φαρµακείου ή, ελλείψει τέ-
τοιας, στην τοπική υπηρεσία της αρµόδιας για θέµατα
Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, σύµφω-
να µε το άρθρο 5 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300). Απαραίτητα
προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο αιτών την άδεια, τα
οποία αποδεικνύονται από έγγραφα που συνυποβάλλει
µε την αίτησή του, είναι: α) άδεια ασκήσεως επαγγέλµα-
τος φαρµακοποιού της Ελλάδας ή κράτους - µέλους της
Ε.Ε., β) ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός εκτός
των κρατών - µελών της Ε.Ε., γ) να µην έχει καταδικα-
σθεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπε-
ξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήµατα κα-
τά των ηθών, συκοφαντική δυσφήµιση, για πράξεις που
έχουν σχέση µε την άσκηση του επαγγέλµατός του, κι-
βδηλεία, παραχάραξη, παράβαση κακουργηµατικού χα-
ρακτήρα των διατάξεων των νόµων περί ναρκωτικών,
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του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός ι-
σχύει, ή να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για κα-
κούργηµα ή καθ’ υποτροπή για πληµµέληµα για το οποίο
επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων ή
να µην έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα για
κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα, δ) να µην οφείλει
στο ελληνικό Δηµόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους,
πρόστιµα ή άλλη αιτία, ε) να µην του έχει επιβληθεί ως
κύρωση η οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης φαρµα-
κείου ή φαρµακαποθήκης.
Η άδεια δηλώνεται από τον κάτοχό της στον οικείο

Φαρµακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ηµερών από
τη λήψη της.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορούν να καθο-

ρίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης.
γ. Έως τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος

της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991, µεταξύ φαρ-
µακοποιών, που κατέθεσαν αίτηση για άδεια ίδρυσης
φαρµακείου, προτιµάται κατά την εξής σειρά η αίτηση: α)
εκείνου, που δεν έχει ήδη σε ισχύ κατά το χρόνο χορή-
γησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρµακείου,
β) εκείνου, που η άδεια εξάσκησης του φαρµακευτικού
επαγγέλµατος είναι η αρχαιότερη, γ) εκείνου, που προη-
γείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστηµιακού του πτυχί-
ου της φαρµακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγ-
χρονης λήψης του πτυχίου  ο φαρµακοποιός µε το µεγα-
λύτερο βαθµό πτυχίου και δ) του πολύτεκνου ή του τέ-
κνου πολύτεκνης οικογένειας.
δ. Η διάρκεια ισχύος αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

φαρµακείου που έληξαν ή λήγουν κατά το χρονικό διά-
στηµα από 6.7.2017 και έως τρεις (3) µήνες µετά τη δη-
µοσίευση του προεδρικού διατάγµατος της παρ.1 του
άρθρου 1 του ν. 1963/1991, παρατείνεται έως τρεις (3)
µήνες µετά τη δηµοσίευση του ως άνω προεδρικού δια-
τάγµατος.
ε. Αποφάσεις αδειών ίδρυσης φαρµακείων που χορη-

γήθηκαν δυνάµει των υπ’ αρ.πρωτ.Γ5(β)/Γ.Π.οικ.
82829/2015 (Β΄ 2330), Γ5(β)Γ.Π.οικ.6915/2016 (Β΄ 138)
και Γ5(β)Γ.Π. οικ. 36277/2016 (Β΄ 1445) υπουργικών α-
ποφάσεων, θεωρούνται σύννοµες και παραµένουν σε ι-
σχύ, εάν δεν ακυρώθηκαν ή ακυρωθούν µε απόφαση δι-
καστικής ή διοικητικής αρχής.

Άρθρο 65
Τροποποιήσεις στο ν. 3023/2002 (Α΄ 146)

«Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων 
από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, 
δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών 

των πολιτικών κοµµάτων 
και των υποψήφιων βουλευτών»

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
7 του ν. 3023/2002 (Α΄146) αντικαθίστανται ως εξής: 

«Σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοµατε-
πωνύµου και του αριθµού φορολογικού µητρώου ή του
δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας του αγοραστή χρη-
µατοδότη, εφόσον το ποσό της χρηµατοδότησης υπερ-
βαίνει τα δεκαπέντε (15) ευρώ. Το ανώτατο συνολικό πο-
σό των κουπονιών αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ και κάτω,
τα οποία αριθµούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή
Ελέγχου και προορίζονται για την ανώνυµη χρηµατοδό-
τηση, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό

(4%) της ετήσιας τακτικής χρηµατοδότησης του προη-
γούµενου έτους ανά κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων ε-
τησίως, ούτε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εβδο-
µήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ ανά κόµµα ή συνα-
σπισµό κοµµάτων κατ’ έτος.»

2. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 του
ν. 3023/2002, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «όπως
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4304/2014
(Α΄234)».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων
που διακινούν έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση των δια-
τάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 τιµωρούνται µε
πρόστιµο µέχρι το 50% της τελευταίας κάθε φορά κατα-
βληθείσας σε αυτά τακτικής χρηµατοδότησης. Αν το
κόµµα ή ο συνασπισµός κοµµάτων δεν λαµβάνει κρατική
χρηµατοδότηση, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Με τις ίδιες κυρώσεις
τιµωρούνται τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί
κοµµάτων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση ή κάθε είδους
παροχή: α) κατά παράβαση των παραγράφων 1 ή 3 ή 4
του άρθρου 7 ή β) από φορείς ή πρόσωπα της παραγρά-
φου 6 του άρθρου 7.»

4. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 24 του
ν. 3023/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Αν το κόµµα ή ο συνασπισµός κοµµάτων δεν λαµβά-
νει για οποιονδήποτε λόγο τακτική κοµµατική χρηµατο-
δότηση, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι διακόσιες χιλιά-
δες (200.000) ευρώ. Με τις ίδιες κυρώσεις τιµωρείται πο-
λιτικό κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων που συνάπτει
σύµβαση κατά παράβαση των όρων του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 7 του άρθρου 7.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3023/2002 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βου-
λής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που διακινεί έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση των δια-
τάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ή της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 7Β ή παραλείπει να τηρήσει τις υπο-
χρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 7Β τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι το πενήντα τοις ε-
κατό (50%) της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης. Με
την ίδια κύρωση τιµωρείται και ο υποψήφιος ή/και ο αιρε-
τός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέχεται χρηµατοδότηση ή
άλλου είδους παροχή από φορείς ή πρόσωπα της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 7Β.»

6. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002 καταργείται.

7. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει από την 1η Ιανουάριου 2018.

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδα-
φίου της παρ. 2 του άρθρου 160 του ν. 4483/2017
(Α΄ 107) καταργούνται από την 1η Ιανουάριου 2018.

Άρθρο 66
Ρύθµιση θεµάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για

τη φιλοξενία του θεσµού
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του
ν. 3852/2010 (Α΄87) το εδάφιο δ΄, το οποίο προστέθηκε
µε το άρθρο 166 του ν. 4483/2017 (Α΄107), αντικαθίστα-
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ται ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία

του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
δύνανται να απασχολούν εξειδικευµένο προσωπικό µέ-
χρι είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εξαρτηµένης εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή/και µε σύµ-
βαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και µε σύµβα-
ση µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους
σχετικούς κανονισµούς λειτουργίας τους, κατ’ εξαίρεση
των εφαρµοζόµενων διατάξεων της περίπτωσης α΄ της
παρ. 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, των άρ-
θρων 14 και 21 του ν. 2190/1994 περί τρόπου πρόσληψης
του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. και του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 περί σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου. Η
διάρκεια των ως άνω συµβάσεων επιτρέπεται να είναι
µέχρι ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτα-
σής τους έως τη λήξη της διάρκειας των επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε το Καταστατικό τους, αποκλειόµενης σε κά-
θε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεις αορί-
στου χρόνου. Για την κάλυψη των αναγκών των επιχει-
ρήσεων, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ει-
δικής διάταξης, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων για το
διορισµό οργάνων, η απόσπαση υπαλλήλων φορέων που
υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται σύµ-
φωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η διάρκεια
της απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος µε δυνατότητα
ανανέωσης µέχρι τη λήξη της διάρκειας της οικείας επι-
χείρησης. Οι αποδοχές των αποσπασµένων υπαλλήλων
καταβάλλονται από το φορέα υποδοχής.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 258 του ν. 3463/2006 (Α΄11) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οµοίως, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων, υπό
τους αυτούς χρονικούς περιορισµούς της προηγούµενης
παραγράφου, από µία κοινωφελή επιχείρηση προς άλλη
κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου Ο.Τ.Α., καθώς και προς
δηµοτική ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 266 ή επιχείρη-
ση του άρθρου 265 που συστήνεται για τη φιλοξενία του
θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», µε α-
πόφαση των οικείων διοικητικών συµβουλίων και έγκρι-
ση του δηµάρχου.»

Άρθρο 67

1. Θεωρούνται νόµιµες και αποζηµιώνονται, από την έ-
ναρξη ισχύος του ν. 4486/2017 (Α΄115) και µέχρι
31.12.2017, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων,
οι εφηµερίες, η υπερωριακή εργασία και εργασία νυχτε-
ρινών και εξαιρέσιµων ηµερών των ιατρών και διοικητι-
κών υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στο Εθνικό Κέντρο
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) κατά το ως άνω διά-
στηµα, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης λειτουργίας
αυτού.

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 15 του
ν. 3370/2005 (Α΄176), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ-
θρο 50 του ν. 4486/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται ο α-
ριθµός των εφηµεριών που πραγµατοποιούν µηνιαίως οι
ιατροί που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρή-
σεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) για την κάλυψη έκτακτων και ε-
πειγουσών υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών
που προκύπτουν, λόγω της εικοσιτετράωρης συνεχούς

και αδιάλειπτης λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.. Για την απο-
ζηµίωση των εν λόγω εφηµεριών εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (Α΄
74).»

Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

1. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 13
του ν. 4314/2014 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. Με απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη δύναται
να ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρη-
σιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ως Ενδιάµεσος Φο-
ρέας, σύµφωνα µε το άρθρο 123 παράγραφος 7 του Κα-
νονισµού, η οποία αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους
του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος για την υλοποίηση δράσεων Ταµείων ή Ταµείων Χαρ-
τοφυλακίου για χρηµατοδοτικά µέσα.»

2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει α-
πό 1.12.2017.

Άρθρο 69
Επενδυτικά δάνεια Οργανισµών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄και Β΄ βαθµού, Δηµοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης και Συνδέσµων Ο.Τ.Α.

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράµµατος Χορήγησης
Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών µε
σκοπό την προµήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων
στους τοµείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικής
προστασίας, αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές κατα-
στροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθε-
σης Απορριµµάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και α-
νέγερσης ή αποκατάστασης δηµοτικών κτιρίων, οι Ο.Τ.Α.
Α΄και Β΄ βαθµού, οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
και Αποχέτευσης και οι Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. δύνανται να
συνοµολογούν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και η κάλυψη κάθε εί-
δους εξόδου και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και ε-
ξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασµό που συστήνεται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηµατοδο-
τείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υ-
πουργείου Εσωτερικών.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών καθορίζονται
τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων στο Πρό-
γραµµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η δια-
δικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών,
ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και
τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης
του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιο-
λογητικά για την αποπληρωµή των δανείων από το Πρό-
γραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση δύναται να τροπο-
ποιείται ο σκοπός του προγράµµατος.

3. Η ένταξη στο Πρόγραµµα της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υ-
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πουργού Εσωτερικών µετά από υποβολή σχετικού αιτή-
µατος του φορέα. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄
βαθµού η απόφαση για την υποβολή αιτήµατος ένταξης,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, λαµβάνεται µε α-
πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Στην περίπτω-
ση φορέων που δεν διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική
επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτηµα ένταξής
τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η
διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η ε-
πίβλεψη της σχετικής δηµόσιας σύµβασης διενεργού-
νται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας αρ-
χής ή αναθέτοντος φορέα.

4. Για τη συνοµολόγηση των δανείων του παρόντος
άρθρου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και του π.δ.
169/2013 (Α΄272).

Άρθρο 70
Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού 

για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράµµατος χορήγησης
επενδυτικών δανείων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µε σκοπό την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών
Σχεδίων του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), οι
Ο.Τ.Α. α΄βαθµού δύναται να συνοµολογούν επενδυτικά
δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυ-
πηρέτηση των δανείων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε-
σία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπα-
νών συνοµολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λο-
γαριασµό που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων και χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγ-
χρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών
και Οικονοµικών καθορίζεται ο φορέας διαχείρισης του
Προγράµµατος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
και οι αρµοδιότητές του, τα κριτήρια ένταξης των δικαι-
ούχων Ο.Τ.Α. α΄βαθµού στο πρόγραµµα, η διαδικασία υ-
ποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγ-
χος της πορείας εκτέλεσης των µελετών, οι όροι και τα
δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του
προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογη-
τικά για την αποπληρωµή των δανείων από το ΠΔΕ, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

3. Η ένταξη στο πρόγραµµα της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος άρθρου πραγµατοποιείται µε απόφαση του φο-
ρέα διαχείρισης του προγράµµατος, όπως αυτός ορίζε-
ται µε την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούµενης
παραγράφου, µετά από υποβολή σχετικού αιτήµατος α-
πό τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Το αίτηµα υποβάλλεται κατό-
πιν απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνε-
ται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Στην
περίπτωση δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτού-
µενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτη-
µα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προ-
βλέπει ότι η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η επο-
πτεία και η επίβλεψη της σχετικής δηµόσιας σύµβασης
διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέ-
τουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.

4. Για τη συνοµολόγηση των δανείων του παρόντος

άρθρου, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και του π.δ.
169/2013 (Α΄ 272).

Άρθρο 71
Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Δήµων

1. Για την ενδυνάµωση της ισόρροπης, βιώσιµης και δί-
καιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδοµών, την αύξη-
ση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας της τοπικής οικονοµίας, καταρτίζεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών Ειδικό Πρόγραµµα Ενί-
σχυσης Δήµων, στο οποίο εντάσσονται έργα, προµήθει-
ες, υπηρεσίες και µελέτες των Δήµων και των νοµικών
προσώπων αυτών. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύεται ο
σκοπός του προγράµµατος και καθορίζονται τα κριτήρια
ένταξης των πράξεων σε αυτό και η διαδικασία υποβο-
λής και αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα.

2. Οι πόροι του Προγράµµατος προέρχονται από τον
Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Εσωτερικών και κάθε άλλη νόµιµη πηγή.

3. Η χρηµατοδότηση των έργων, προµηθειών, υπηρε-
σιών και µελετών που εντάσσονται στο Πρόγραµµα
πραγµατοποιείται µέσω άτοκου λογαριασµού ειδικού
σκοπού που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικο-
νοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ε-
σωτερικών. Για τα ποσά που κινούνται µέσω του ανωτέ-
ρω λογαριασµού δεν προβλέπεται χρέωση εξόδων και
δικαιωµάτων του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία και τα
δικαιολογητικά για τη χρηµατοδότηση του λογαριασµού
από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και κάθε άλ-
λο σχετικό ζήτηµα.

4. Τα έργα, οι προµήθειες, οι υπηρεσίες και οι µελέτες
εντάσσονται στο πρόγραµµα µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.

Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου
78 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), προστίθεται εδάφιο ως α-
κολούθως:

«Για τον ίδιο σκοπό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ε-
πηρεάζεται η επίτευξη του συνολικά προβλεπόµενου
κατ΄ έτος δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος του Προϋπο-
λογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του εγκεκριµένου Με-
σοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής,
δύναται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και Οικονοµικών που εκδίδεται κατά τη
διάρκεια του τελευταίου τριµήνου κάθε έτους, να ανακα-
τανέµονται µεταξύ εθνικού και συγχρηµατοδοτούµενου
σκέλους του ΠΔΕ, τα συνολικά εγκεκριµένα από την
Βουλή όρια πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων.»

Άρθρο  73

Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
(Α΄41), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 15 του
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ν. 4346/2015 (Α΄ 152) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτός αντικαταστάθηκε
από την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄
241), αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του
ν. 4354/2015 ως εξής:

«στ. Καθιερώνεται µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής
(clawback) για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη.
Το όριο δαπανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ για
τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη πέραν του οποί-
ου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής
(clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα εκατοµµύ-
ρια (590.000.000,00) ευρώ για το έτος 2016, από τα ο-
ποία τα πεντακόσια δέκα εκατοµµύρια (510.000.000,00)
ευρώ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατοµµύρια
(13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και
τα εξήντα επτά εκατοµµύρια (67.000.000,00) ευρώ στα
φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Για
το έτος 2017, το όριο δαπανών των νοσοκοµείων του
ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακείων
του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη,
πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης
επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ογδόντα
εκατοµµύρια (580.000.000,00) ευρώ, από τα οποία τε-
τρακόσια ογδόντα πέντε εκατοµµύρια (485.000.000,00)
ευρώ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατοµµύρια
(13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και
τα ογδόντα δύο εκατοµµύρια (82.000.000,00) ευρώ στα
φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Για
το έτος 2018 το όριο δαπανών των δηµόσιων νοσοκοµεί-
ων και των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκοµειακή
φαρµακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο
µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback), ορίζεται
σε πεντακόσια τριάντα εκατοµµύρια (530.000.000,00)
ευρώ από τα οποία τετρακόσια εβδοµήντα τέσσερα εκα-
τοµµύρια διακόσιες χιλιάδες (474.200.000,00) ευρώ στα
δηµόσια νοσοκοµεία και πενήντα πέντε εκατοµµύρια ο-
κτακόσιες χιλιάδες (55.800.000,00) ευρώ στα φαρµακεία
του ΕΟΠΥΥ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Ο υπολογισµός και η επιβολή του ποσού επιστροφής

για τη φαρµακευτική δαπάνη των νοσοκοµείων του ΕΣΥ
και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρµακευτική εται-
ρεία ή ΚΑΚ γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Υγείας. Ο υπολογισµός και η επιβολή του πο-
σού επιστροφής για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δα-
πάνη του ΕΟΠΥΥ ανά φαρµακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, γί-
νεται από τον ΕΟΠΥΥ. Για τα δηµόσια νοσοκοµεία εκτός
των νοσοκοµείων του ΕΣΥ ο υπολογισµός και η επιβολή
του ποσού επιστροφής δύναται να γίνεται σε ετήσια βά-
ση. Δεν αναζητείται τυχόν υπολογιζόµενο ποσό επι-
στροφής από εταιρείες για τις οποίες το επιβαλλόµενο
ποσό είναι ίσο ή µικρότερο των τριάντα (30) ευρώ ανά ε-
ξάµηνο και από φορείς που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα.
Η φαρµακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα παραπάνω

καθορισµένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρµακευτικές
εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, συνιστά
έσοδο των νοσοκοµείων και του ΕΟΠΥΥ και καταβάλλε-
ται σε τραπεζικό λογαριασµό που ορίζεται από τα νοσο-
κοµεία και τον ΕΟΠΥΥ ή συµψηφίζεται µε οφειλές για
την προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων. Στην περί-
πτωση του συµψηφισµού για το εν λόγω έσοδο εκδίδε-
ται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους ά-

δειας κυκλοφορίας ειδικό παραστατικό συµψηφισµού µε
τη µορφή ισόποσου πιστωτικού τιµολογίου για το σύνο-
λο των τιµολογίων που αναφέρονται σε αγορές πέραν
του ορίου της φαρµακευτικής δαπάνης για τη συγκεκρι-
µένη περίοδο εφαρµογής του µηχανισµού αυτόµατης ε-
πιστροφής. Το εν λόγω ειδικό παραστατικό δεν τροπο-
ποιεί τη συνολική αξία αγορών φαρµακευτικού υλικού
δεδοµένου ότι αποτελεί ποσό επιστροφής (clawback).
Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της νοσοκοµειακής

φαρµακευτικής δαπάνης βάσει των οποίων υπολογίζεται
για κάθε νοσοκοµείο το ποσό επιστροφής, καθώς και
διαφορές επί των επιβαλλόµενων ποσών επιστροφής,
συνυπολογίζονται και συµψηφίζονται σε επόµενη εφαρ-
µογή του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής νοσοκο-
µειακής φαρµακευτικής δαπάνης (clawback) ή σε µελλο-
ντικές συναλλαγές.»

Άρθρο 74
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄248), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μέχρι 30.6.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω,
Σάµο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου µειώνονται κα-
τά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγα-
θά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτη-
τός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υ-

ποκείµενο στο φόρο που είναι εγκαταστηµένος στα νη-
σιά αυτά,
β) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκεί-

µενο στο φόρο, εγκαταστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος
του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείµενο
ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εγκα-
ταστηµένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο

στο φόρο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρό-
σωπο που είναι εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά, στα
πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα

καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και τα µεταφορικά µέσα.»
2. Στο Kεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήµατος III

του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, προστίθεται νέα περί-
πτωση 5 ως εξής:

«5. Η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας που ε-
νεργείται στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της περίπτωσης θ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 22.»

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.1.2018.

Άρθρο 75

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4501/2017 (Α΄178): 
α) η φράση «των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και

Νοεµβρίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «των τε-
λευταίων τεσσάρων µηνών του 2017», 
β) µετά τη φράση «Δυτικής Αττικής» προστίθεται η

φράση «, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνα-
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νίας και της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης».
2. Στη µε αριθ. ΔΑΕΦΚΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017

(Β' 4155) κοινή υπουργική απόφαση, η φράση 
«Και επειδή 
- Οι φυσικές καταστροφές του Νοεµβρίου 2017 είχαν

ως αποτέλεσµα την απώλεια ανθρώπινων ζωών 
- προκλήθηκαν σηµαντικές και εκτεταµένες καταστρο-

φές από τα συµβάντα των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρί-
ου και Νοεµβρίου 2017 σε διάφορες περιοχές της χώρας

- η ανάκαµψη και αποκατάσταση της κοινωνικής και ε-
παγγελµατικής ζωής των περιοχών που έχουν πληγεί
πρέπει να είναι σύντοµη. 

- Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 (Α΄178) χο-
ρηγείται επίδοµα προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και ε-
πιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των µηνών
Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2017 στους Δή-
µους Σαµοθράκης, Σύµης, Αγιάς Λάρισας, Τεµπών Λάρι-
σας, Τρικαίων, Καλαµπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρι-
κάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά
Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πλη-
γέντες Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιά-
δων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και οκτώ χιλιάδων (8.000)
ευρώ ανά επιχείρηση, αποφασίζουµε: 
Τον καθορισµό της διαδικασίας χορήγησης επιδόµα-

τος, ως εφάπαξ ενίσχυση, προς πληγέντα φυσικά πρό-
σωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές
των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2017
και ειδικότερα από α) τις πληµµύρες της 25ης και 26ης
Σεπτεµβρίου 2017 στο Δήµο Σαµοθράκης της Περιφερει-
ακής Ενότητας Έβρου, β) την πληµµύρα της 13ης Νοεµ-
βρίου 2017 στο Δήµο Σύµης της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ρόδου γ) τις πληµµύρες 15ης -17ης Νοεµβρίου 2017
στους Δήµους Αγιάς και Τεµπών της Περιφερειακής Ε-
νότητας Λάρισας δ) τις πληµµύρες 16ης Νοεµβρίου 2017
στους Δήµους Τρικαίων, Καλαµπάκας, Φαρκαδόνας και
Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ε) τις
πληµµύρες 16ης και 17ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο Κα-
τερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στ) τις
πληµµύρες της 11ης Φεβρουάριου 2017 και της 26ης Ο-
κτωβρίου 2017 στους Δήµους Πλατανιά, Αποκορώνου
και Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ζ) τις
πληµµύρες 11ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο Κέρκυρας
της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας η) την πληµµύρα
της 15ης Νοεµβρίου 2017 στους πληγέντες Δήµους της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α΄178).» α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Και επειδή 
- Οι φυσικές καταστροφές του Νοεµβρίου 2017 είχαν

ως αποτέλεσµα την απώλεια ανθρώπινων ζωών. 
- Προκλήθηκαν σηµαντικές και εκτεταµένες καταστρο-

φές τους τελευταίους τέσσερις µήνες του 2017 σε διά-
φορες περιοχές της χώρας. 

- Η ανάκαµψη και αποκατάσταση της κοινωνικής και ε-
παγγελµατικής ζωής των περιοχών που έχουν πληγεί
πρέπει να είναι σύντοµη.

- Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 (Α΄178)
χορηγείται επίδοµα προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των τελευ-
ταίων τεσσάρων µηνών του 2017 στους Δήµους Σαµο-
θράκης, Σύµης, Αγιάς Λάρισας, Τεµπών Λάρισας, Τρικαί-
ων, Καλαµπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύ-
λης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Α-

ποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δή-
µους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και
της Περιφερικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο
ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ α-
νά κατοικία και οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχεί-
ρηση, αποφασίζουµε: 
Τον καθορισµό της διαδικασίας χορήγησης επιδόµα-

τος, ως εφάπαξ ενίσχυση, προς πληγέντα φυσικά πρό-
σωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές
των τελευταίων τεσσάρων µηνών του 2017 και ειδικότε-
ρα από: α) τις πληµµύρες της 25ης και 26ης Σεπτεµβρίου
2017 στο Δήµο Σαµοθράκης της Περιφερειακής Ενότη-
τας Έβρου, β) την πληµµύρα της 13ης Νοεµβρίου 2017
στο Δήµο Σύµης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, γ)
τις πληµµύρες της 15ης -17ης Νοεµβρίου 2017 στους
Δήµους Αγιάς και Τεµπών της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας, δ) τις πληµµύρες της 16ης Νοεµβρίου 2017
στους Δήµους Τρικαίων, Καλαµπάκας, Φαρκαδόνας και
Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ε) τις
πληµµύρες της 16ης και 17ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο
Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στ) τις
πληµµύρες της 11ης Φεβρουάριου 2017 και της 26ης Ο-
κτωβρίου 2017 στους Δήµους Πλατανιά, Αποκορώνου
και Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ζ) τις
πληµµύρες της 11ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο Κέρκυ-
ρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, η) την
πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017 στους πληγέντες
Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,
θ) τις πληµµύρες της 1ης και της 2ης Δεκεµβρίου του
2017 στους Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτω-
λοακαρνανίας και της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέ-
ζης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4501/2017
(Α΄178).»

Άρθρο 76

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60)
οι λέξεις «µέχρι 31.12.2017» αντικαθίστανται µε τις λέ-
ξεις «µέχρι 31.12.2018».

2. Στο εδάφιο γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγρά-
φου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254
(Α΄ 85) οι λέξεις «µέχρι 31.12.2017» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «µέχρι 31.12.2018».

Άρθρο 77

1. Στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 (Α΄176) προστίθε-
ται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, σχετικά µε το
µηχανισµό του µηνιαίου κλιµακωτού ποσοστού εκπτώσε-
ων (rebates) και µε το µηχανισµό αυτόµατης επιστροφής
(clawback), δεν εφαρµόζονται στην ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και µόνο εφόσον το Πανε-
πιστήµιο Αθηνών συνεχίζει να κατέχει τουλάχιστον το
90% του µετοχικού της κεφαλαίου και να παρέχει υπηρε-
σίες εκπαίδευσης και έρευνας µέσω εγκατεστηµένων σε
αυτή µονάδων Πανεπιστηµιακών κλινικών και εργαστη-
ρίων.»

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών επιτρέπεται η εγκα-
τάσταση και η λειτουργία στο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νέων κλινι-
κών και εργαστηρίων, καθώς και µονάδων των ήδη λει-
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τουργούντων κλινικών και εργαστηρίων της Ιατρικής
Σχολής και εν γένει της Σχολής Επιστηµών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ε-
φόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρ-
θρου 5 του ν. 3204/2003 (Α΄296), όπως ισχύει. Η διαδικα-
σία εγκατάστασης και ο κανονισµός λειτουργίας των α-
νωτέρω µονάδων των ήδη λειτουργούντων κλινικών και
εργαστηρίων της Σχολής Επιστηµών Υγείας του
Ε.Κ.Π.Α. εγκρίνεται από την Πανεπιστηµιακή Σύγκλητο
µετά από σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. του ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.. Η σχετική Πράξη
Πρύτανη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2018.

Άρθρο 78

Στο άρθρο 13 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) προστίθεται
παράγραφος ως εξής:

«Κτίσµατα µετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέ-
δου, τα οποία βρίσκονται εντός ορίων του Δήµου Καλυ-
µνίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχουν αποδε-
δειγµένα υποστεί ζηµιές από το σεισµό της 21ης Ιουλίου
2017 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017
και 2018.»

Άρθρο 79

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4481/2017
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα έσοδα του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης ή
της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης από τα πνευµα-
τικά δικαιώµατα ή τα έσοδα που προκύπτουν από την ε-
πένδυση των εσόδων από τα δικαιώµατα, τα οποία προο-
ρίζονται αποκλειστικά για τη διανοµή, εξαιρούνται ρη-
τώς από τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.
Τα προς διανοµή ποσά είναι ακατάσχετα, κατά παρέκ-

κλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσµεύονται
και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορο-
λογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλι-
στικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα, όσον αφορά τον
Οργανισµό Συλλογικής Διαχείρισης ή την Ανεξάρτητη Ο-
ντότητα Διαχείρισης.
Τυχόν µέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δηµόσιο,

που έχουν ήδη επιβληθεί κατά του Οργανισµού Συλλογι-
κής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρι-
σης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4174/2013, για ί-
διες οφειλές κατά του Δηµοσίου, αίρονται αυτοδικαίως.»
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Άρθρο 80
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.  
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