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Κορυδαλλός, 7 Νοέμβρη 2013
Αριθ. Πρωτ. 278
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: Δημοσίευση Ν.4205/2013 για την ηλεκτρονική επιτήρησης κρατουμένων κτλ
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ αρ. φύλ. 242/6-11-2013 ο Νόμος υπ’
αριθμ. 4205/2013 που αφορά την «ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και
κρατουμένων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
Όπως γνωρίζετε οι θέσεις της Ομοσπονδίας μας για το θέμα αυτό έχουν καταγραφεί
εξαιρετικά έγκαιρα τόσο στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και
συγκεκριμένα στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
(συνεδρίαση 26ης Σεπτεμβρίου 2013).
Επιπλέον, όπως σας είχαμε ενημερώσει ψηφίστηκαν οι τροπολογίες (άρθρο 6, παρ. 1,2
και 3) που ρυθμίζουν νομοθετικά την απλήρωτη δεδουλευμένη εργασία μας διαφορετικών
χρονικών διαστημάτων έτους 2013 και κυρίως τα χρονικά διαστήματα των εκτάκτων μέτρων
ασφαλείας και των επιφυλακών. Θα ακολουθήσουν η έκδοση Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων, οι οποίες μόλις δημοσιευτούν θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
Το πλήρες κείμενο του Νόμου μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας
μας, στην ενότητα Νομοθεσία.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 242
6 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4205
Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και
κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
Α. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110Α προστί−
θενται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 110Β
Απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περι−
ορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της ελευ−
θερίας, μπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν
υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική
επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ.,
εφόσον έχουν εκτίσει:
α) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα 2/5 της
ποινής τους,
β) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον 14
έτη.
Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισ−
σότερες ποινές, ο κατάδικος πρέπει να έχει εκτίσει το
άθροισμα των τμημάτων των ποινών που προβλέπο−
νται στις περιπτώσεις α΄ και β΄. Σε κάθε περίπτωση ο
κατάδικος μπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει 17 έτη,
ακόμη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το
όριο αυτό. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που
υπολογίστηκε ευεργετικά κατά το ν. 2058/1952. Οι δια−
τάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε
καταδίκους για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 23
του ν. 4139/2013, των άρθρων 134, 187, 187Α, 336, 338, 339
παράγραφος 1, περιπτώσεις α΄ και β΄, 342 παράγραφοι 1
και 2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφοι 1, περιπτώ−
σεις α΄ και β΄ και 3, 380 παράγραφοι 1, εδάφιο δεύτερο
και 2 και 299 παράγραφος 1, εφόσον, στην τελευταία
περίπτωση, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη.
2. Στην περίπτωση της πρόσκαιρης κάθειρξης ο κατά−
δικος θα πρέπει να έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό
κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο

(1/5) της ποινής που του επιβλήθηκε, στη δε περίπτωση
της ισόβιας κάθειρξης για χρονικό διάστημα ίσο με δώ−
δεκα (12) έτη. Το χρονικό διάστημα του ενός πέμπτου
(1/5) ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης των δώδεκα (12)
ετών, προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο των λοιπών
ποινών, που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση
που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση,
όμως, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει
πραγματικά στο σωφρονιστικό κατάστημα δεκατέσσε−
ρα (14) έτη. Για την απόλυση του κρατουμένου κατά
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να
έχει καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδί−
κους για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους
οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 5 του ν. 2058/
1952 ή για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση
της παραγράφου 1 του άρθρου 299 Π.Κ., εφόσον η πράξη
αυτή τελέσθηκε εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας του.
3. Ο απολυθείς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό−
ντος άρθρου επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισμέ−
νες ώρες της ημέρας εκτός του τόπου του κατ’ οίκον
περιορισμού του αποκλειστικά για λόγους εργασίας,
εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, συμμετοχής
του σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης ή απεξάρ−
τησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και εκπλή−
ρωσης των υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί. Οι
ώρες απουσίας του καταδίκου από τον τόπο του κατ’
οίκον περιορισμού του και το σύνολο των υποχρεώσεών
του καθορίζονται είτε με το βούλευμα που διέταξε την
απόλυσή του είτε μετά τη χορηγηθείσα απόλυση, με
διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου
έκτισης της ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος Εισαγγελέας
είτε κατόπιν αίτησης του καταδίκου είτε αυτεπάγγελτα,
αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του κατ’ οίκον
περιορισμού, την τροποποίηση του προγράμματος των
ωρών απουσίας του καταδίκου από αυτόν και την επι−
βολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του τελευταίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106
παράγραφος 2.
4. Η απόλυση του καταδίκου σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του παρόντος άρθρου μπορεί να ανακληθεί, όταν
ο κατάδικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις
που του επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της
βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του

ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩ-0Β9
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 6
1. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Καταστημά−
των Κράτησης.
α) Ο αριθμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης
εργάσιμων ημερών, ημερήσιας και νυχτερινής απασχό−
λησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασί−
ας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των
Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερι−
κής Φρούρησης αυτών, καθώς και της κατανομής αυτών,
κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 21.2.2013 και
από 1.4.2013 έως 8.4.2013, δύναται να καθορισθεί με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, β) ο αριθ−
μός των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας
στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημά−
των Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρού−
ρησης αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013
έως 7.2.2013, δύναται να καθορισθεί με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
2. Εργασία υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης πέ−
ραν του πενθημέρου.
Ο αριθμός των ωρών για εργασία πέραν του πενθη−
μέρου του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός
των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξω−
τερικής Φρούρησης, κατά το χρονικό διάστημα από
1.1.2013 έως 3.9.2013 δύναται να καθορισθεί με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Αποζημίωση υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ορίζεται η αποζημίωση των υπαλλήλων Φύλαξης και
Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης,
οι οποίοι, λόγω εκτάκτων μέτρων ασφαλείας, ήταν σε
επιφυλακή, από 23.3.2013 έως 1.4.2013 και από 9.5.2013
έως 24.5.2013, εκτός των υπαλλήλων των Καταστημάτων
Κράτησης Τρικάλων και Μαλανδρίνου, οι οποίοι ήταν σε
επιφυλακή από 23.3.2013 έως 22.4.2013 και από 9.5.2013
έως 24.5.2013.
4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 3772/
2009, που παρατάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3858/2010
και το άρθρο 6 του ν. 4038/2012, παρατείνεται έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 7
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
10 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικη−
γορικού συλλόγου μπορεί να επιτραπεί στον ενδιαφε−
ρόμενο να προσκομίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση ότι
ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του.»
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 13
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ο αριθμός των ασκουμένων, η επιλογή τους, ο
χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή, καθώς και οι λοιπές συνθήκες
άσκησης των υπό στοιχείο α΄ ασκουμένων δικηγόρων
της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται, αντί−
στοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικη−
γορικού συλλόγου ή με κοινή απόφαση των Υπουργών
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Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Οικονομικών.»
3. α. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρι−
σμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέ−
ρω κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωριστεί από
τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απονεμό−
μενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ
ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απονεμόμενο από τις
Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων, συμμετέχουν σε δοκιμασία επάρκειας,
που πιστοποιεί ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους
αντιστοιχούν στις γνώσεις και τα προσόντα που απαι−
τούνται από τον Κώδικα για την απόκτηση της ιδιότητας
του ασκούμενου δικηγόρου.»
4. α) Ο τίτλος του άρθρου 25 του ν. 4194/2013 αντικα−
θίσταται ως εξής «Μετάθεση − Παραίτηση Δικηγόρου».
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο δικηγόρος δύναται, με αίτησή του προς το σύλλο−
γο όπου είναι εγγεγραμμένος, να ζητήσει τη μετάθεσή
του σε άλλον. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
κοινοποιείται στο σύλλογο στον οποίο ζητά να μετα−
τεθεί ο αιτών καθώς και στον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο οποίος
εκδίδει διαπιστωτική απόφαση που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μετάθεση θεωρείται ότι
έχει συντελεσθεί από το χρόνο της δημοσίευσης της
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.»
γ) Στο άρθρο 25 προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και
6 ως εξής:
«4. Ο δικηγόρος δικαιούται να παραιτηθεί από το λει−
τούργημά του. Η αίτηση παραίτησης υποβάλλεται στο
διοικητικό συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλό−
γου, το οποίο διαγράφει υποχρεωτικά από τo μητρώο
τον παραιτούμενο δικηγόρο αυθημερόν, προκαλώντας
ταυτόχρονα και τη σχετική απόφαση αποδοχής της
παραίτησης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Σε δικηγόρους που αποχωρούν από το λειτούργημα
δύναται, με απόφαση του οικείου συλλόγου, να απο−
νέμεται τιμής ένεκεν ο τίτλος του επίτιμου δικηγόρου.
Η απονομή του τίτλου μνημονεύεται στην υπουργική
απόφαση αποδοχής της παραίτησης.
6. Σε περίπτωση διαγραφής δικηγόρου από το μητρώο
λόγω θανάτου, δεν προκαλείται έκδοση υπουργικής
απόφασης.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εξερχόμενοι από την υπηρεσία δικαστικοί και ει−
σαγγελικοί λειτουργοί, εκτός από εκείνους που απο−
λύονται εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ή λόγω
πνευματικής ανικανότητας, μπορούν να διορίζονται
δικηγόροι, εντός ευλόγου χρόνου από την αποχώρησή
τους από την υπηρεσία, εφόσον δεν συντρέχει κώλυ−
μα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος

