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 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευ-

ρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και 

του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με 

την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και 

ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω 

Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελ-

ληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 

επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και 

την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 

2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σω-

φρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και 

άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ

ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο που 
υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 23 Νοεμβρίου 2001 
και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής αναφορικά με την 
ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής 
φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογι-
στών που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 28 Ιανου-
αρίου 2003, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην 
αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
ελληνική έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Ο αριθμός των ωρών για εργασία πέραν του πεν-
θημέρου του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί 
εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσί-
ας Εξωτερικής Φρούρησης, κατά το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2016 έως 11.1.2016, μπορεί να καθορισθεί με 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Η οφειλόμενη αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, καθώς 
και για απασχόληση πέραν του πενθημέρου υπαλλήλων 
καταστημάτων κράτησης, η οποία παρασχέθηκε κατά 
τα έτη 2013, 2014 και 2015, μπορεί να καταβληθεί κατά 
το οικονομικό έτος 2016, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 
και ειδικής διάταξης.

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις παραγράφους 
1, 2 και 3, θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
του τρέχοντος έτους.

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Παράταση ρυθμίσεων του N. 4322/2015

1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του N. 4322/2015 (Α΄42) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις 
των προηγούμενων παραγράφων μετά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου και σε χρονικό διάστημα έως τις 28 
Αυγούστου 2017. Εξαιρούνται από την παρούσα ρύθ-
μιση όσοι έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 339 του 
Ποινικού Κώδικα».

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 14 του N. 4322/ 
2015 (Α΄42) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Κρατούμενοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του 
παρόντος εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστη-
μα κράτησης νέων που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη 
απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών 
του τόπου έκτισης της ποινής, εφόσον έχουν εκτίσει με 
οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής. Για τη 
χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε 
θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη 
ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν 
τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστημα έως τις 
28 Αυγούστου 2017.

4. Κρατούμενοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του 
παρόντος εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστη-
μα κράτησης νέων που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη απο-
λύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του 
τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης 
χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 
και επόμενα του Ποινικού Κώδικα αν έχουν συμπληρώσει 
το ένα τρίτο έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε. Για 
τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτί-
θηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη 
ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν 
τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστημα μέχρι 
τις 28 Αυγούστου 2017. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις 
εξαιρούνται όσοι έχουν καταδικασθεί για τα αδικήματα 
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 339 
του Ποινικού Κώδικα».

Άρθρο δέκατο έκτο

Εξουσιοδοτική διάταξη σχετικά με το

Αναμορφωτικό Μέτρο της Παροχής

Κοινωφελούς Εργασίας

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή κοινή απόφαση του ως 
άνω Υπουργού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφο-
ρούν την υλοποίηση του αναμορφωτικού μέτρου της 
παροχής κοινωφελούς εργασίας, το οποίο προβλέπεται 
στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 του Ποι-
νικού Κώδικα.

Άρθρο δέκατο έβδομο

Θέματα εξωτερικής φρουράς

Καταστημάτων Κράτησης

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 48 του N. 2721/1999 
(Α΄122) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Πέρα των ανωτέρω, με απόφαση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
μπορεί στην υπηρεσία αυτή να ανατίθενται καθήκοντα 
στα εξωτερικά θυρωρεία των Καταστημάτων Κράτησης. 
Τα ειδικότερα καθήκοντα που θα εκτελούνται, καθώς 
και ο χώρος ευθύνης που ανατίθεται ορίζονται με την 
ίδια απόφαση».

2. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 49 του N. 2721/ 
1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές 
υπηρεσιακές ανάγκες, δύνανται υπάλληλοι του κλάδου 
ΔΕ του παραπάνω προσωπικού να μετατάσσονται, μετά 
από αίτημά τους, σε κενές οργανικές θέσεις των κλάδων 
ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, 
ΠΕ Γεωπονίας, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Οδοντι-
άτρων, ΤΕ Υγείας Πρόνοιας (ειδικότητα Κοινωνικής Ερ-
γασίας και Νοσηλευτικής), ΤΕ Τεχνολογίας – Γεωπονίας, 
με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνωμοδότηση 
του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Άρθρο δέκατο όγδοο

Ρυθμίσεις για τρίτεκνους

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του N. 2643/ 
1998 (Α΄ 220) καταργείται.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του N. 2643/1998 (Α΄ 220), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Α) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή 
ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε 
μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον 
απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτο-
μα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Προστατευόμενα 
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πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, σε ποσοστό οκτώ 
τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της 
επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την 
υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που 
εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέ-
λεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το 
έτος προκήρυξης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό οκτώ τοις 
εκατό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγο-
ρίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά 
προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα 
πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ παρ. 1 του άρθρου 1. β) 
Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του πρώτου 
εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. 
γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της πε-
ρίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα 
τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου 
της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό 
ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 1. Από τον αριθμό των προσώπων 
που προκύπτει ότι υποχρεούται να προσλάβει η επιχεί-
ρηση ή εκμετάλλευση με βάση τα ανωτέρω επιμέρους 
ποσοστά, αφαιρούνται κατά κατηγορία προστασίας τα 
πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγω-
γής στον παρόντα νόμο και έχουν προσληφθεί οικειοθε-
λώς από την επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαί-
ες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.

Β) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8, με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν 
στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) 
στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης 
χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευ-
όμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου σε ποσο-
στό δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέμεται στις 
προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 
1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό 
τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου 
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 
β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), που μοιράζεται 
σε ίσα μέρη στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό 
(1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα 
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό 
(1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 1».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 2643/1998 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δη-
μοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρε-
ούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα 
προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή 
επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο 
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκή-
ρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Προς τούτο ο οικείος 

φορέας πριν αποστείλει στον Α.Σ.Ε.Π. το αίτημά του για 
προκήρυξη θέσεων ή πριν εκδώσει την προκήρυξη, αν 
την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει το σύνολο των θέσεων 
που θα προκηρυχθούν κατά κατηγορία και κλάδο ή 
ειδικότητα και κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενό-
τητα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να εκδοθεί 
η υπουργική απόφαση της παρούσας παραγράφου, η 
οποία εφ εξής περιορίζεται σε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον 
υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν ισούται ή 
υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη 
μονάδα. Ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στο πα-
ραπάνω ποσοστό κατανέμεται στις προστατευόμενες 
κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1, με την ακόλουθη 
σειρά προτεραιότητας:

α. αναλογία 3/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου 
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

β. αναλογία 2/8, σε εκείνα τα πρόσωπα της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι 
γονείς με τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω, ένα από τα 
τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και επιζών ή άγαμος γο-
νέας τριών ανηλίκων τέκνων,

γ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1,

δ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου 
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

ε. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1.

Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), προ-
στίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των 
προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο 
(2%) υπάγονται αποκλειστικά τα υπόλοιπα πρόσωπα της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
παρόντος νόμου, όπως ισχύει.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αριθμός των 
θέσεων των προστατευομένων που έχει προκύψει κατά 
τα ανωτέρω, κατανέμεται κατά Περιφέρεια και Περιφε-
ρειακή Ενότητα, φορέα, κατηγορία προστασίας, κλάδο 
και ειδικότητα. Με βάση την ίδια υπουργική απόφαση οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνουν στις ειδικές 
προκηρύξεις».

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή 
στην διάταξη της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 
1 του N. 2643/1998 (Α΄ 220) για θέματα που αφορούν 
τους γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τέκνα, 
νοείται εφεξής η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
1 του N. 2643/1998, όπως διαμορφώνεται με το παρόν.

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή 
στην διάταξη της υποπερίπτωσης στ΄ της περίπτωσης Β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του N. 2643/1998 (Α΄ 220) για 
θέματα που αφορούν τους γονείς με τρία ζώντα τέκνα 
και ένα από τα τέκνα, νοείται εφεξής η υποπερίπτωση β΄ 
της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του N. 2643/
1998 (Α΄ 220), όπως διαμορφώνεται με το παρόν.
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6. α. Στο τέλος της περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 
18 του N. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 
διακόσιες (200) μονάδες».

β. Μετά το κριτήριο 2 της περίπτωσης Α΄ της παρ. 11 
του άρθρου 21 του N. 2190/1994, όπως ισχύει, προστί-
θεται κριτήριο 2Α ως εξής:

«2Α. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
α) Σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο τρίτεκνου 

υποψηφίου,
β) σαράντα (40) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου 

για υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του τέκνου τρί-
τεκνης οικογένειας.

Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος 
της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος 
στον ίδιο φορέα».

Άρθρο δέκατο ένατο

Εξουσιοδοτική διάταξη για την

προστασία μαρτύρων

Η παρ. 3 του άρθρου 9 του N. 2928/2001 (Α΄ 141) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονο-
μικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλλυλεγγύης, Υγείας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και κάθε άλλου 
καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτω-
ση, καθορίζεται ο φορέας και η διαδικασία υλοποίησης 
των μέτρων προστασίας που περιλαμβάνονται στην 
προηγούμενη παράγραφο».

Άρθρο εικοστό

Συμπλήρωση παραγράφου στο άρθρο 192

του N. 4389/2016

Η παρ. 8 του άρθρου 192 του N. 4389/2016 (Α΄ 94) 
αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 
ως εξής:

«8. Οι εμπειρογνώμονες, τα μέλη Συμβουλίων Εμπει-
ρογνωμόνων ή τα μέλη άλλων γνωμοδοτικών οργάνων 
της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της δεν υπέ-
χουν αστική ή ποινική ευθύνη για γνωμοδοτήσεις τους, 
εφόσον οι τελευταίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες ή τα οριζόμε-
να στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά 
τους, γεγονός που τεκμαίρεται αν έχει ακολουθήσει θε-
τικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Άρθρο εικοστό πρώτο

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένου 
στην αυτοτελή οργανική μονάδα του Άρθρου Δέκατου 
Τρίτου του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
N. 4369/2016, ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης δύναται να 
τοποθετείται ή να αποσπάται προσωρινά υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Σωφρονιστι-

κού Ενηλίκων με εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας της 
ως άνω μονάδας και προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης σε Κατάστημα 
Κράτησης ή στην Κεντρική Υπηρεσία, με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων  η ως άνω τοποθέτηση λήγει αυτοδικαίως 
με τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτε-
λικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 1 του 
N. 4369/2016 και τη σύσταση του Ειδικού Συμβουλίου 
Επιλογής Διοικήσεων του άρθρου 10 του N. 4369/2016, 
οπότε και θα προκηρυχθεί αμέσως εκ νέου η θέση, και 
την επιλογή νέου Προϊσταμένου.

Άρθρο εικοστό δεύτερο

1. Οι οφειλόμενες δαπάνες παρελθόντων ετών για 
ύδρευση και άρδευση των καταστημάτων κράτησης 
της χώρας, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω ανεπάρ-
κειας των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, δύνανται να εξοφληθούν, κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων του Π.δ. 113/22.11.2010, κατά το 
χρόνο εγγραφής των πιστώσεων της ειδικής χρημα-
τοδότησης που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 2/57103/
ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β΄ 1932) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομι-
κών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή των κα-
ταστημάτων κράτησης της χωράς σε μειωμένο τιμολόγιο 
για την παροχή ύδρευσης και άρδευσης.

Άρθρο εικοστό τρίτο

1. Το εδάφιο δ΄της παρ. 5 του άρθρου 3 του N. 3051/ 
2002 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός στις ανεξάρ-
τητες αρχές μελών του διδακτικού προσωπικού πα-
νεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2στ του
N. 4009/2011 (Α΄195), καθώς και, αντιστοίχως, του ερευ-
νητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών 
φορέων του άρθρου 13 του N. 4310/2014 (Α΄258), χωρίς 
να αναστέλλεται η άσκηση των διδακτικών και ερευνη-
τικών τους καθηκόντων».

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 του N. 3051/2002 
(Α΄ 220), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, επιτρέπεται στα μέλη των ανεξάρτητων αρ-
χών η άμισθη άσκηση καθηκόντων σε Ν.Π.Δ.Δ. και νομι-
κά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε τομείς 
μη συναφείς προς το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες 
της αρχής από την οποία προέρχεται το μέλος και μετά 
από άδειά της».

Άρθρο εικοστό τέταρτο

Η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου 
δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 503, 
518 παράγραφος 1, 545 παράγραφοι 1 και 2, 564 παρά-
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο τριακοστό δεύτερο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται στο Μέρος 
Πρώτο από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 36 παρ. 4 και 11 παρ. 2 αυτών αντίστοιχα.  

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός   
Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης  
Ανασυγκρότησης και Τουρισμού Εξωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

  Αναπληρώτρια Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών  Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων Επικρατείας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 




