
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4596 

Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβα-

ση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

των Θεμελιωδών Ελευθεριών,II) Ενσωμάτωση της Οδηγί-

ας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του 

ν. 3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση-πλαίσιο 

2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά 

το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 

2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, 

IV) Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 

του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με 

την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύστα-

ση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφο-

ρούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της 

Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφο-

ρούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και 

άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 16 

ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Άρθρο 1

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος, το Πρωτόκολλο υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελι-
ωδών Ελευθεριών (ν.δ. 53/1974) που υπογράφηκε στις 2 Μαρτίου 
2017 στο Στρασβούργο, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην 
αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γεί ως μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο, στα κτημα-
τολογικά φύλλα, διενεργείται από τον Προϊστάμενο της 
γραμματείας του οικείου Ειρηνοδικείου, ανεξαρτήτως 
της κατοχής ή μη πτυχίου Νομικής και, αν δεν υφίσταται 
οργανική μονάδα στο Ειρηνοδικείο, ο ανώτερος κατά 
βαθμό δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου 
Γραμματέων και, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι με 
τον ίδιο βαθμό, εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο 
πραγματικής υπηρεσίας. Ελλείψει υπαλλήλου κατηγορίας 
ΠΕ, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από δικαστικό υπάλ-
ληλο κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων. Για τον ορι-
σμό του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.».

2. Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων των υποθη-
κοφυλακείων του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α΄24) σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1/19.1.1971, 
καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσίευ-
σης του παρόντος νόμου διαδικασίες επιλογής Προϊστα-
μένων Τμημάτων των υποθηκοφυλακείων αυτών.

Άρθρο 31

Ασφάλιση κατά κινδύνου ατυχήματος 

προσώπων που παρέχουν 

κοινωφελή εργασία

Πρόσωπα, ενήλικα ή ανήλικα, που παρέχουν κοινωφελή 
εργασία ως μέτρο έκτισης της ποινής ή ως αναμορφωτι-
κό μέτρο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του 
Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτοί κατά του κινδύνου του ατυχήματος, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κοινωνικής ασφά-
λισης. Η δαπάνη καταβολής των εισφορών τους βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η έναρξη ισχύος 
της παρούσας ρύθμισης, η διαδικασία και οι προϋποθέ-
σεις υπαγωγής, το ποσό της εισφοράς που καταβάλλεται, 
οι παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος, καθώς και 
κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 32

Στο άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
(π.δ. 258/1986, Α΄ 121), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση των εγκλημάτων των άρθρων 361, 362 
και 363 του Ποινικού Κώδικα, ακόμα και αν τελούνται διά 
του τύπου, δεν ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων 
άρθρων, εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.».

Άρθρο 33

Διατάξεις για τη βελτίωση της λειτουργίας 

της κεντρικής επιτροπής διαμεσολάβησης

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 4512/
2018 (Α΄5) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Πέντε (5) δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς 
της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, εκ των οποίων 
ένας με βαθμό Αρεοπαγίτη ή Αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, εν ενεργεία ή επί τιμή, και οι λοιποί με βαθμό 

τουλάχιστον Προέδρου Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών έως Προέδρου Εφετών ή Εισαγγελέα Εφετών, με 
εμπειρία ή εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση, μετά από 
γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, για όσους 
από αυτούς είναι εν ενεργεία.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 186 του ν. 4512/2018 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Εκ των ανωτέρω μελών, Πρόεδρος της Κεντρικής 
Επιτροπής Διαμεσολάβησης ορίζεται ο δικαστικός λει-
τουργός που φέρει τον βαθμό του Αρεοπαγίτη ή Αντι-
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εν ενεργεία ή επί τιμή.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 186 του ν. 4512/2018 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«4. Τα μέλη της Επιτροπής της περίπτωσης δ΄της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 187 απαγορεύεται να διατηρούν ή 
να διατηρούσαν, τουλάχιστον τους τελευταίους δώδεκα 
(12) μήνες, οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με φορείς 
εκπαίδευσης του παρόντος νόμου ή να συνάπτουν με 
αυτούς οποιαδήποτε συνεργασία έξι (6) μήνες μετά την 
αποχώρησή τους από την εν λόγω Επιτροπή. Η ανωτέρω 
απαγόρευση ισχύει και για τα τρίτα πρόσωπα που τυχόν 
ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής.».

Άρθρο 34

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3689/2008 (A΄164) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Γενικός Διευθυντής τοποθετείται με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων δικαστικός λειτουργός μέλος Ανώτατου Δικα-
στηρίου, ο οποίος ορίζεται εκ περιτροπής από τον Άρειο 
Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, μεταξύ εκείνων που 
έχουν ακόμη τουλάχιστον διετή ενεργό υπηρεσία, ύστε-
ρα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δικαστικού 
Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις. Παύει αυτοδι-
καίως να κατέχει τη θέση αν με οποιονδήποτε τρόπο 
στερηθεί της δικαστικής ιδιότητας. Ορίζεται με πλήρη 
και αποκλειστική απασχόληση για μία (1) μόνο θητεία 
τριών (3) ετών, σε περίπτωση δε αποχώρησής του από 
την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, συνεχίζει να κατέχει τη 
θέση μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του. Αν η θητεία 
του λήγει με τη συμπλήρωση τριετίας τους μήνες Απρίλιο 
ή Μάιο, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την 30η Ιουνίου 
του ίδιου έτους. Εφόσον o Γενικός Διευθυντής ελλείπει, 
απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος 
δικαστικός λειτουργός από τους Διευθυντές Σπουδών 
και Επιμόρφωσης. Αποκλείεται ο ορισμός ως Γενικού 
Διευθυντή του Προέδρου των Ανώτατων Δικαστηρίων.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 35

1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 2776/1999 
(Α΄ 291) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε τεχνικό και 
λεπτομερειακό θέμα που αφορά στη λειτουργία, στη 
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Άρθρο 48

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του, και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋπο-
θέσεων του άρθρου 8 αυτού.

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

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας   Ψηφιακής Πολιτικής,
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

 Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

   Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας   Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

   Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών  Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ




