ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ποινικός Κώδικας
Άρθρο 1

1. Το άρθρο 384 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 384. Ικανοποίηση του παθόντος .
1. Το αξιόποινο των κακουργημάτων των άρθρων
374 και 375
εξαλείφεται, αν ο υπαίτιος με δικ ή του θέληση κ αι πριν εξεταστεί με
οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές απέδωσε χωρίς
παράνομη βλάβη κάποιου τρίτου το πράγμα ή ικανοποίησε εντελώς τον
ζημιωμένο. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο
κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος.
2. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων της παρ. 1 χωρίς παράν ομη βλάβη
κάποιου τρίτου απέδωσε το πράγμα ή ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωμένο
μέχρι το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, δεν τιμωρείται και η υπόθεση
τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
3. Ο υπαίτιος των πλημμελημάτων , που προβλέπονται στα άρθρα 372,
374Α,375, 377, 381, 382 παρ.1, παρ. 2 περ. β' και παρ. 3, απαλλάσσεται από
κ άθε ποιν ή, αν ικ αν οποιήσει πλήρως τον ζημιωθέν τα μέχρι την έν αρξη της
αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την καταβολή του
κ εφαλαίου κ αι των τόκ ων υπερημερίας κ αι δηλώσουν τούτο ο παθών ή οι
κληρονόμοι του.
4. Στην απόπειρα των πράξεων των παρ. 1 και 2 η ικανοποίηση του
παθόντος αφορά στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.
5. Η δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι ικανοποιήθηκαν
εν τελώς ισχύει γ ια όλους τους συμμετόχους, εκ τός από εκείνους, που
δηλώνουν ότι δεν την αποδέχονται.»
2. Μετά το άρθρο 406 του Ποινικού Κώδικα, προστίθεται άρθρο 406Α, ως
εξής:
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«Άρθρο 406Α Ικανοποίηση του παθόντος
1. Το αξιόποινο των κακουργημάτων των άρθρων 386, 386Α, 390 και 404
ΠΚ εξαλείφεται, αν ο υπαίτιος με δικ ή του θέληση κ αι πριν εξεταστεί με
οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές ικανοποίησε εντελώς
τον ζημιωμένο. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο
κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος.
2. Ο υπαίτιος των πράξεων της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε ποινή και η
υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογ ημέν η πράξη του εισαγ γ λέα
ε
πλημμελειοδικών, αν ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωμένο μέχρι το πέρας της
προκαταρκτικής εξέτασης.
3. Ο υπαίτιος των πλημμελημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 386,
386Α, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 397, 399, 400, 403, 404, 405 και 406
απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν ικανοποιήσει πλήρως τον ζημιωθέντα μέχρι
την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την
κ αταβολή του κ εφαλαίου κ αι των τόκ ων υπερημερίας κ αι δηλώσουν τούτο ο
παθών ή οι κληρονόμοι του.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 384 παρ. 4 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως.»
3. Οι διατάξεις των άρθρων 374Α παρ. 3, 379, 393, 395, 402, 404 παρ. 5 του
Ποινικού Κώδικα καταργούνται.
Άρθρο 2

1. Καταργούνται τα άρθρα 316,317,318,319,320 και 321 (Μονομαχία).

2. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 384Α του Ποινικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 3
Η παράγ ραφος 3 του άρθρου
αντικαθίσταται ως εξής :
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του Κώδικα

Ποινικής

Δικονομίας

«3. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί από την κατ΄άρθρο 36 πληροφόρηση της αρμόδιας αρχής μέχρι
την έκ δοση της πράξης γ ια την κίν ηση ή όχι της ποινικ ής δίωξης δεν
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μπορεί ν α υπερβεί τους τρεις μήν ες. Σε εξαιρετικ ές περιπτώσεις, ο
χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις το πολύ μήνες με έγκριση
του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών αντίστοιχα».

Άρθρο 4
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Ο εισαγγελέας, όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική
δίωξη, παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση
με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό
προβλέπεται. Σε κακουργήματα όμως ή πλημμελήματα τιμωρούμενα με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών κινεί την ποινική δίωξη μόνο
εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 243 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις
για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Επίσης, μπορεί να μην ενεργηθεί
προκαταρκτική εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή
υπάρχει πόρισμα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης ή Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη».
2. Στο άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος 3:
«3. Ο αρµόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο μόνο όταν
γίνεται επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών ή στοιχείων. Στην
περίπτωση αυτή καλεί τον μην υόμεν ο ή αυτόν σε βάρος του οποίου
διενεργήθηκε η προκαταρκτική εξέταση να παράσχει εξηγήσεις» .
3. Η παράγ ραφος 3 του άρθρου 47 του Κώδικ α Ποινικ ής Δικ ον ομίας
αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Όσα
αν αφέρονται στα άρθρα 43 παρ. 1 κ αι παρ. 3 , 44 κ αι 45
εφαρμόζονται και ως προς την έγκληση».

Άρθρο 5

1. Η παράγ ραφος 6 του άρθρου
καταργείται .

111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

2. Η παράγ ραφος 7 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
αν αριθμείται σε παράγ ραφο 6 κ αι το περιεχόμεν ό της αν τικ αθίσταται ως
εξής :
«6. Τα πληµµελήµατα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής
δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συµπεριλαµβανοµένων των παρέδρων, των
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ειρηνοδικών, ειδικών πταισµατοδικών, των µελών του Συµβουλίου της
Επικρατείας, των παρέδρων και εισηγητών του, των µελών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, του Γενικού Επιτρόπου και των αντεπιτρόπων που υπηρετούν σ'
αυτό, καθώς και του Γενικού Επιτρόπου, του επιτρόπου και των αντεπιτρόπων
επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των µελών
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.».
3. Η παράγ ραφος 8 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
αν αριθμείται σε παράγ ραφο 7 κ αι το περιεχόμεν ό της αν τικ αθίσταται ως
εξής :
«7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριµελούς πληµµελειοδικείου, κατά
των αποφάσεων που εκδίδονται από το πρωτοδικείο στην περίπτωση του
άρθρου 116 παρ. 1 και κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου των εφετών
σύµφωνα µε το άρθρο 499».
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα πταίσµατα των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου
111».
5. Το άρθρο 114 του Κώδικ α Ποινικ ής Δικ ον ομίας
εξής :
«Άρθρο
114.
Μονομελές
πλημμελειοδικείο δικάζει:

πλημμελειοδικείο.

αν τικ αθίσταται ως
Το

μονομελές

Α) Τα πλημμελήματα για τα οποία απειλείται στο νόμο φυλάκιση με ελάχιστο
όριο κατώτερο των δύο ετών ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, εκτός
από:α) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των μεικτών ορκωτών
δικ αστηρίων κ αι των εφετείων , κ αθώς κ αι τα συν αφή με αυτά (άρθρα 109,
111, 128), β) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου των
ανηλίκων, γ) εκείνο του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα
Β) Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισματοδικείου, καθώς και των
αποφάσεων που εκδίδονται από το ειρηνοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 116
παρ. 1.».

Άρθρο 6

Το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 171 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του
κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται από το
νόμο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το Διεθνές Σύμφωνο για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.».
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Άρθρο 7

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 243 του Κώδικα
αντικαθίσταται ως εξής :

Ποινικής Δικονομίας

«4. Το χρον κι ό διάστημα που μεσολ αβεί από την παραγ γ λία
ε για
διενέργ εια προαν άκ ρισης μέχρι την περάτωσή της κ ατά το άρθρο 245
αυτού του Κώδικ α δεν μπορεί ν α υπερβεί τους τρεις μήν ες . Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις , ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως τρεις
το πολύ μήνες με έγκριση του εισαγγελέα εφετών».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 248 του Κώδικα
αντικαθίσταται ως εξής :

Ποινικής Δικονομίας

«4. Ο αν ακ ριτής οφείλει ν α περατώσει την κ ύρια αν άκ ριση μέσα σε
τέσσερις μήν ςε
κ α
ι
τη
διατασσόμεν η από
το
συμβούλ οι
συμπληρωματική ανάκριση μέσα σε ένα μήνα αφότου η δικογραφία
περιέλ θει σε αυτόν . Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι προθεσμίες αυτές
μπορούν ν α παραταθούν εφάπαξ μέχρι δύο μήν ες
κ αι έν α μήνα
αντίστοιχα, με αιτιολογημένο σε κάθε περίπτωση βούλευμα του δικαστικού
συμβουλίου,
στο
οποίο
ο ανακριτής
απευθύνεται πριν από
τη
συμπλήρωση των πιο πάνω προθεσμιών. Για τα Πρωτοδικεία Αθηνών,
Πειραιά κ αι Θεσσαλ ονίκ ης, η παράταση μπορεί ν α δοθεί με τις
προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, για τρεις μήνες και δύο μήνες,
αντίστοιχα».

Άρθρο 8

Το άρθρο 244 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 244. - Πότε η προανάκριση είναι αναγκαία . Παραγγελία για
προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 εδ. α΄, δίνεται μόνο για
πλημμελήματα
που υπάγονται στην
αρμοδιότητα
του
τριμελούς
πλημμελειοδικείου, όταν έχει προηγ ηθεί έν ορκ η διοικ ητικ ή εξέταση ή
συντρέχουν ειδικά μνημονευόμενοι στην παραγγελία του εισαγγελέα
εξαιρετικοί λόγοι, που επιβάλλουν τη διεξαγωγή
συγκεκριμένων
ανακριτικών πράξεων.»
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Άρθρο 9

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 245 του Κώδικα
αντικαθίσταται ως εξής :

Ποινικής Δικονομίας

«1. Η προανάκριση είναι συνοπτική και, αφού κληθεί ο κατηγορούμενος να
απολογηθεί πριν από σαράντα οκτώ τουλάχιστον ώρες, περατώνεται: α) με
απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β) με πρόταση του
εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
επόμενη παράγραφο, ή γ) με παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή,
εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήματος. Στην τελευταία περίπτωση η
προανάκριση μπορεί και να διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο».
2. Η παράγ ραφος 2 του άρθρου 245 του Κώδικα
αντικαθίσταται ως εξής :

Ποινικής Δικονομίας

«2. Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο
ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν προκύπτουν
επαρκ είς εν δείξεις σε βάρος μερικ ών από αυτούς ή πρέπει ν α κ ηρυχθεί
απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να
χωρίσει την υπόθεση κ αι ν α την εισαγάγει μόνο ως προς αυτούς στο
δικαστικό συμβούλιο. Πρόταση επίσης στο δικαστικό συμβούλιο γίνεται και
όταν ο εισαγγελέας εφετών, στον οποίο υποβάλλεται μετά την προανάκριση η
δικογραφία, που αφορά πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας, αρμοδιότητας
τριμελούς εφετείου, κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την
παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και παραγγέλλει την
εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 245 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής :
«Το ίδιο μπορεί ν α πράξει κ αι ο εισαγ γ λε έας κ αι αν ο δράστης
παραμένει άγνωστος μετά από προανάκριση κατά το άρθρο 243 παρ. 2
εδ. α΄ ή προκαταρκτική εξέταση ή ένορκη διοικητική εξέταση ή πόρισμα ή
έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή Σώματος
ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002».
4. Οι παράγ ραφοι 4 κ αι 5 του
Δικονομίας καταργούνται.

άρθρου

245 του Κώδικ α Ποινικ ής
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Άρθρο 10

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 308 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το τέλ ος της κ ύριας αν άκ ρισης κηρύσσεται από το συμβούλ οι
πλημμελειοδικών με βούλευμα. Για
το σκοπό αυτό τα
έγγραφα
διαβιβάζονται αμέσως μετά την τελ ευταία
αν ακ ριτικ ή πράξη στον
εισαγγελέα, ο οποίος, αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέψει στον
ανακριτή για να συμπληρωθεί η ανάκριση, υποβάλλει μέσα σε ένα μήνα
πρόταση στο συμβούλιο για να παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή
γ ια ν α παραπεμφθεί ο κ ατηγ ορούμεν ος στο ακ ροατήριο ή γ ια ν α μην
απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του».
2. Το τελ ευταίο εδάφιο της παραγ ράφου 3 του άρθρου 308 του Κώδικ α
Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής :
«Το συμβούλιο πλημμελειοδικών αποφαίνεται για τη συνέχιση ή όχι της
προσωριν ής κ ράτησης , κ αθώς κ αι γ αι τη διατήρηση ή όχι των
περιοριστικών όρων».

Άρθρο 11

Μετά το άρθρο 308 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται το άρθρο
308 Α , το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 308 Α
1. Κατ΄ εξαίρεση
, στις
περιπτώσεις
των
κακουργημάτων
των
ν. 2168/1993 και 3459/2006, του εμπρησμού δασών και των άρθρων
374 και 380 του Ποινικού Κώδικα, μετά την περάτωση της ανάκρισης, η
δικ ογ ραφία υποβάλ λ εται
από τον εισαγ γ ελ έα πλ ημμελ ειοδικ ών στον
εισαγγελέα εφετών , ο οποίος, αν κρίνει ότι
προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι
δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί η ανάκριση, προτείνει στον πρόεδρο
εφετών να εισαχθεί η υπόθεση, μαζί με τα τυχόν συναφή εγκλήματα,
απευθείας στο ακροατήριο.
2. Από τη στιγ μή που ο εισαγγελέας εφετών
κ αταρτίσει τη σχετική
πρόταση,
πριν
την υποβάλ ει προς τον πρόεδρο εφετών, έχει
υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω κ αι τηλ εφωνικ ά, τους
διαδίκους, εφόσον αυτοί υπέβαλαν εγγράφως σχετικό αίτημα, προκειμένου
ν α λ άβουν γ ν ώση της κ αι ν α ασκ ήσουν
το δικαίωμα ακρόασης,
υποβάλ λ ον τας υπόμν ημα με τις απόψεις τους. Αφού παρέλ θουν δέκα
ημέρες από την εν λ όγ ω
ειδοποίηση, γ ια την οποία συν τάσσεται
έκθεση, η πρόταση του εισαγγελέα εφετών διαβιβάζεται στον πρόεδρο
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εφετών . Εφόσον ο πρόεδρος εφετών διατυπώσει σύμφωνη γνώμη , για
την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας εφετών
εκ δίδει
κ λ τηήριο θέσπισμα, κ ατά του
οποίου
δεν
επιτρέπεται
προσφυγή.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας του προέδρου εφετών ή όταν από την
αρχή ο εισαγγελέας φρονεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ο
εισαγγελέας
εφετών
διαβιβάζει τη δικ ογ ραφία στον εισαγγελέα
πλημμελειοδικών
προκειμένου
να
εισαχθεί
στο συμβούλιο
πλημμελειοδικών .
4. Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου ο
πρόεδρος εφετών αποφαίνεται με διάταξή του, κατά της οποίας δεν
χωρεί προσφυγή , για τη διάρκεια ισχύος του εντάλματος σύλληψης
κ αι για τη διατήρηση
ή όχι της προσωριν ής κράτησης ή των
περιοριστικών όρων.
5. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούμενοι , το συμβούλιο
εφετών είν αι αρμόδιο ν α αποφαν θεί γ α
ι όσους από αυτούς δεν
προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ή ως προς τους οποίους θα πρέπει να
κ ηρυχθεί απαράδεκ τη ή ν α παύσει οριστικ ά ή προσωριν ά η ποιν ική
δίωξη, οπότε η υπόθεση χωρίζεται . Επίσης, το ίδιο συμβούλιο είναι σε
κάθε περίπτωση αρμόδιο ν΄ αποφανθεί και για τα συναφή εγκλήματα
είτε
πρόκ ιται
ε
γ αι
έν να
είτε
πρόκ ιται
ε
για περισσότερους
κατηγορουμένους».

Άρθρο 12

1. Μετά το άρθρο 308 Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται το
άρθρο 308 Β, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 308 Β
Ποινική συνδιαλλαγή
1. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα των
άρθρων 374, 375, 386, 386Α, 390 και 404 του Ποινικού Κώδικα ο εισαγγελέας
πλημμελειοδικών, μετά από αίτημα του κατηγορουμένου, που υποβάλλεται
μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης, καλεί τον κατηγορούμενο και τον
παθόν τα να εμφαν ισθούν εν ώπιόν του μετά ή δια των συν ηγ όρων τους γ ια
συνδιαλλαγή. Ο εισαγγελέας διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο στον διάδικο,
που δεν έχει, από τον σχετικό πίνακα του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
2. Ο εισαγγελέας τάσσει προθεσμία δεκαπέντε ημερών στους
συνηγόρους των διαδίκων για τη σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής , στο
οποίο βεβαιώνεται η απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος ή η εντελής
ικανοποίηση του ζημιωμένου.
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3. Αν το πρακ τικ ό συν διαλλαγής συν ταγ εί πριν από την απολογία του
κατηγορουμένου, η ανάκριση θεωρείται περατωμένη ως προς αυτόν και τους
συμμετόχους που το αποδέχονται. Αν το πρακτικό συνταγεί μετά την απολογία
του κατηγορουμένου, τα τυχόν επιβληθέντα για το συγκεκριμένο έγκλημα
κατ΄άρθρο 282 μέτρα δικονομικού καταναγκασμού αίρονται υποχρεωτικά με
διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
4. Αν δεν επιτευχθεί συνδιαλλαγή, η αίτηση θεωρείται ως ουδέποτε
υποβληθείσα, κ αταστρέφεται με το οικ είο υλικ ό κ αι τυχόν αν τίγ ραφά τους δεν
λαμβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της δίκης.
5. Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση της παραγράφου 2 αφορά τη
χρηματική ικανοποίηση του παθόντος. Σε περιπτώσεις συμμετοχής η καταβολή
του συμφωνημένου χρηματικού ποσού από έναν συμμέτοχο ωφελεί και τους
υπολοίπους. Αν κάποιος από τους συμμετόχους δεν επιθυμεί την ποινική
συνδιαλλαγή, η υπόθεση χωρίζεται και ακολουθείται ως προς αυτόν η τακτική
διαδικασία. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επεκτείνεται στα
συρρέοντα εγκλήματα που δεν περιλαμβάνονται στα εγκλήματα της παρ. 1.
6. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού ο
εισαγγελέας πλημμελειοδικών διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα
εφετών, ο οποίος εισάγει αμέσως την υπόθεση στο τριμελές εφετείο,
κλητεύοντας τον κατηγορούμενο.
7. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό συνδιαλλαγής,
κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο και επιβάλλει σε αυτόν , κατ΄άρθρο 79ΠΚ,
ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη . Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται και η
απόφαση δεν καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο.
8. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου δεν χωρεί έφεση».

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 270
προστίθεται η φράση «ή συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 308 Β».

Άρθρο 13

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 309 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το συμβούλιο , μέσα σε ένα μήνα ή, αν εφαρμοσθεί η επόμενη
παράγραφος , μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της πρότασης του
εισαγγελέα, μπορεί : α) ν α αποφαίν εται ν α μη γ ίν ει κ ατηγ ορία · β) να
παύει οριστικά την ποιν ικ ή δίωξη · γ) ν α παύει προσωριν ά την ποιν ική
δίωξη μόνο όμως
για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με
πρόθεση, της ληστείας, της εκβίασης, της κλοπής (και ζωοκλοπής) και του
εμπρησμού · δ) να διατάσσει περαιτέρω ανάκριση και ε) να παραπέμπει
τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου.»
9

2. Η παράγ ραφος 2 του άρθρου 309 του Κώδικ α Ποινικ ής Δικ ον ομίας
αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Το συμβούλιο με αίτηση ενός από τους διαδίκους είναι υποχρεωμένο
να διατάσσει την εμφάνισή τους ενώπιόν του με την παρουσία και του
εισαγγελέα για να δώσουν κάθε διευκρίνιση. Μπορεί ακόμα να επιτρέψει
στους συνηγόρους και την προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης. Το
συμβούλιο μπορεί
να προβεί
στις προηγ ούμεν ες εν έργ ειες κ αι
αυτεπαγγέλτως. Τότε μόν ο είν αι δυν ατό ν α απορρίψει την αίτηση γ ια
εμφάνιση, όταν συντρέχουν ειδικά αναφερόμενοι στο βούλευμα λόγοι που
κ αθιστούν σφόδρα
πιθαν ή την απόδραση του κ ρατουμέν ου. Στην
τελ ευταία περίπτωση το συμβούλ οι επιτρέπει
υποχρεωτικά την
εκπροσώπηση του διαδίκου από το συνήγορό του . Πάντοτε όμως, όταν
διατάσσει την εμφάνιση ενός από τους διαδίκους , οφείλει να καλέσει και
ν α ακ ούσει συγ χρόν ως κ αι τους υπολοίπους. Αν μετά το τέλ ος της
αν άκ ρισης
κ αι την υποβολή των
εγγράφων στον εισαγγελέα
υποβλ ήθηκ αν στο συμβούλ οι από έν α διάδικ ο έγ γ α
ρφα ή άλ λ α
αποδεικ τικ ά στοιχεία που ασκ ούν ουσιώδη επιρροή στην κ ρίση του
συμβουλίου , αυτό οφείλει αυτεπαγγέλτως να καλέσει τους υπόλοιπους
διαδίκ ους
ή τους
αν τικ λ τους,
ή
για ν α εν ημερωθούν κ αι ν α
γνωστοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους σε εύλογη προθεσμία, που την
καθορίζει το ίδιο».

Άρθρο 14

1. Ο τίτλ ος του άρθρου
αντικαθίσταται ως εξής :

315 του

Κώδικ α Ποινικ ής

Δικ ον ομίας

«Άρθρο 315 - προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι».

2. Η παραγράφος 1 του άρθρου 315 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Αν ο κ ατηγ ορούμεν ος κ ρατείται προσωριν ά ή
τελ εί υπό
περιοριστικούς όρους, το συμβούλιο αποφασίζει ταυτόχρονα και για την
απόλ υσή του ή γ ια τη συν έχιση της προσωριν ής κ ράτησης ή γ ια τη
διατήρηση ή όχι της ισχύος των περιοριστικών όρων, αν συντρέχει
μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282.».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 315 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Το συμβούλιο, παραπέμποντας τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο,
αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση, επιβάλλει σ΄αυτόν περιοριστικούς όρους
ή διατάσσει τη σύλληψη και προσωρινή κράτησή του, ακόμη και αν δεν
έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης».
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Άρθρο 15

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας προστίθενται δύο εδάφια με το εξής περιεχόμενο :
«Η αν αβολ ή που χορηγ είται με αίτημα διαδίκ ου για λ όγ ο που αφορά
αυτόν ή το συν ήγ ορό του δεν μπορεί ν α υπερβεί τους δύο μήν ες . Στη
μετ΄αναβολή δικάσιμη το δικαστήριο συγκροτείται με την ίδια ακριβώς
σύνθεση, η οποία χορήγησε την αναβολή».
2. Ο τίτλος του άρθρου 375 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας από
«Διακοπή των συνεδριάσεων» γίνεται «Ιδιαίτερες δικάσιμες - διακοπή των
συν εδριάσεων », οι
παράγ ραφοι 1, 2, 3 κ αι 4 του ίδιου άρθρου
αν αριθμούν ται σε 2, 3, 4 κ αι 5 κ αι προστίθεται ν έα παράγ ραφος 1, η
οποία έχει ως εξής :
«1. Στα τριμελ ή εφετεία κ ακ ουργ ημάτων ορίζον ται ιδιαίτερες κ ατά μήν α
δικάσιμες, στις οποίες προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις με
κατηγορούμενο ή κατηγορουμένους προσωρινά κρατούμενους. Στα Εφετεία
Αθην ών , Πειραιά κ αι Θεσσαλ ον ίκ ης οι ιδιαίτερες αυτές δικ άσιμες δεν
μπορεί να είναι λιγότερες από τέσσερις κάθε μήνα. Για την εκδίκαση των
συγκεκριμέν ων υποθέσεων τα εφετεία συνεδριάζουν κ αι κ ατά τη διάρκ εια
των δικαστικών διακοπών».

Άρθρο 16

Το
άρθρο 432 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως
εξής :
«Άρθρο 432. - Αναστολή της
εκδίκασης. 1. Αν κάποιος που
παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου
για
κ ακ ούργ ημα είν αι άγ ν ωστης διαμον ής κ αι δεν παρουσιαστεί ούτε
συλληφθεί μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση του παραπεμπτικού
βουλεύματος ή του κλητηρίου θεσπίσματος σύμφων α με το άρθρο
156, αν αστέλ λ ται
ε
η διαδικ ασία στο ακ ροατήριο
με διάταξη του
εισαγ γλέα
ε
του
εφετείου,
ωσότου
συλ λ φθεί
η
ή εμφανιστεί
ο
κατηγορούμενος. Η διάταξη αυτή πρέπει να τοιχοκολληθεί σύμφωνα με
το άρθρο 156 παρ. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 113 ΠΚ για την
αναστολή της παραγραφής του αξιοποίνου εφαρμόζονται και εδώ.
2. Αν εκείνος που παραπέμφθηκε για κακούργημα είναι ή θεωρείται
γνωστής διαμονής, δικάζεται σαν να ήταν παρών, αν κλητεύθηκε νόμιμα.
3. Η διάταξη της παρ. 2 εφαρμόζεται αναλόγως και στο δικαστήριο
που είναι αρμόδιο να δικάσει την έφεση, αν αυτός που αθωώθηκε σε
πρώτο βαθμό γ αι
κ ακ ούργ ημα
δεν εμφαν σ
ι τεί για να δικαστεί
11

κ ατ΄έφεση που ασκ ήθηκ ε από τον εισαγ γ ελ έα
καταδίκη του για κακούργημα».

κ αι

αποβλ έπει στην

Άρθρο 17

Το
άρθρο 435
εξής :

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως

«Άρθρο
435. - Αίτηση ακύρωσης
της
διαδικασίας. 1. Αν
ο
κατηγορούμενος, που καταδικάστηκε κατά το άρθρο 432 §§ 2 και 3 , από
λ όγ ους αν ώτερης βίας ή από άλ λ α αν υπέρβλ ητα αίτια
δεν μπόρεσε
εγκαίρως να γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο
στο δικαστήριο
ανυπέρβλ ητο κ ώλ υμα εμφάν ισής του στη δίκ η κ αι ν α ζητήσει την
αναβολή της συζήτησης (άρθρο 349), μπορεί να υποβάλει αίτηση για
ακ ύρωση της διαδικ ασίας που πραγ ματοποιήθηκ ε χωρίς την παρουσία
του ή την εκπροσώπησή του από συνήγορο. Η αίτηση υποβάλλεται στο
γ ραμματέα του δικ αστηρίου
που εξέδωσε την απόφαση
μέσα σε
αν ατρεπτικ ή προθεσμία δεκ απέν τε ημερών από την έκ δοσή της κ αι
αν αφέρει τους λ όγ ους αν ώτερης βίας ή το αν υπέρβλ ητο κ ώλ υμα . Νέα
διαδικ ασίας είν αι απαράδεκ τη σε
αίτηση για ακύρωση της ίδιας
οποιουσδήποτε λόγους και αν στηρίζεται.
2. Η αίτηση αυτή δεν αν αστέλ λ ιε την εκ τέλ εση της απόφασης.
Μπορεί όμως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση,
μόλις υποβληθεί η αίτηση για ακύρωση, να διατάξει την αναστολή της
εκτέλεσης, ωσότου εκδικαστεί η αίτηση . Σε περίπτωση μη χορήγησης
της αναστολής, ο αιτών δύναται να προσφύγει στο δικαστήριο ή, αν
αυτό δεν συνεδριάζει, στο δικαστικό συμβούλιο μέσα σε δύο ημέρες.
Η αίτηση για ακύρωση εισάγεται, χωρίς να κλητευθεί εκείνος που την
υπέβαλε, στην πρώτη δικάσιμο του δικαστηρίου που δίκασε, το οποίο
αποφασίζει αμετάκλητα. Το δικαστήριο όμως είναι δυνατό να αναβάλει τη
συζήτηση γ ια την αίτηση σε μεταγ εν έστερη
ορισμέν η δικ άσιμο, αν
προβάλλονται λόγοι ανώτερης βίας ή άλλα ανυπέρβλητα αίτια, εξαιτίας
των οποίων εκείνος που υπέβαλε την αίτηση δεν μπορεί να εμφανιστεί
στη συζήτηση της αίτησης γ αι ακ ύρωση. Αν γ νί ει
δεκ τή η αίτηση,
ακ υρών εται η απόφαση που προσβάλ λεται κ αι
διατάσσεται η ν έα
συζήτηση της υπόθεσης σε ρητή
δικ άσιμο, κ ατά την οποία ο
κατηγορούμενος οφείλει να προσέλθει χωρίς να κλητευθεί. H προθεσμία
της έφεσης ή της αίτησης γ ια αν αίρεση της κ αταδικ αστικ ής απόφασης
αρχίζει μετά την πάροδο άπρακτης της ως άνω δεκαπενθήμερης
προθεσμίας ή, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ακύρωσης, από την
απόρριψή της».
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Άρθρο 18
Το εδάφιο 4 της παραγράφου 2 του άρθρου 471 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής :
«Δεύτερη αίτηση αναστολής εκτέλεσης από τον κατηγορούμενο είναι
απαράδεκ τη αν δεν παρέλ θουν δύο μήν ες από την απόρριψη της
προηγούμενης».

Άρθρο 19

1. Το
εξής :

άρθρο 477

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως

«Άρθρο 477 -Σε ποιούς επιτρέπεται. Έφεση κατά του βουλεύματος
επιτρέπεται στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα, στις περιπτώσεις των
επόμενων άρθρων και σε όσες άλλες ορίζει ειδικά ο νόμος».
2. Το
εξής :

άρθρο 478

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως

«Άρθρο 478 - Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο. Το ένδικο μέσο
της έφεσης αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους : α. της απόλυτης
ακυρότητας και β. της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής
ποινικής διάταξης, επιτρέπεται στον κατηγορούμενο κατά του βουλεύματος
του συμβουλίου πλημμελειοδικών, το οποίο τον παραπέμπει για
κακούργημα».
3. Το
εξής :

άρθρο 479

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως

«Άρθρο 479 - Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα.Ο εισαγγελέας εφετών
μπορεί να προσβάλει με έφεση οποιοδήποτε βούλευμα του συμβουλίου
πλημμελειοδικών μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την έκδοσή του (άρθρο
306). Η προθεσμία αυτή και η έφεση που ασκήθηκε δεν αναστέλλουν την
αποφυλάκιση του κατηγορουμένου που έχει διαταχθεί με το προσβαλλόμενο
βούλευμα».
4. Το άρθρο 480 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται.

Άρθρο 20

1. Το άρθρο 482 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται.
2. Η πρώτη παράγ ραφος του άρθρου
Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής :

483

του

Κώδικ α Ποινικ ής
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«1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ζητήσει την αναίρεση του
βουλεύματος, που αφορά κακούργημα, όταν αυτό παραπέμπει τον
κατηγορούμενο ή αποφαίν εται ότι δεν πρέπει ν α γίν ει κ ατηγ ορία ή παύει
προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη».
3. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 483 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Ο εισαγ γ λέας
ε
του Αρείου Πάγ ου μπορεί ν α ζητήσει την αν αίρεση
οποιουδήποτε βουλεύματος με σχετική δήλωση στο γραμματέα του Αρείου
Πάγου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479, το δεύτερο
εδάφιο του οποίου εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Μετά την
προθεσμία αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει αναίρεση του
βουλεύματος υπέρ του νόμου και για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων
που αφορούν την προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των
διαδίκων.”

Άρθρο 21

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 489 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας ή ο δημόσιος κατήγορος
έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση:
α) κατά της απόφασης του
πταισματοδικείου και του ειρηνοδικείου (άρθρο 116) αν με αυτήν ο
κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε κράτηση περισσότερο από δέκα ημέρες ή
σε πρόστιμο πάνω από τετρακόσια ευρώ ή σε αποζημίωση ή σε χρηματική
ικανοποίηση προς τον πολιτικώς ενάγοντα πάνω από εκατό ευρώ συνολικά
β) κατά της απόφασης του μονομελούς πλημμελειοδικείου αν με αυτήν
καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος σε φυλάκιση πάνω από τρεις μήνες ή σε
χρηματική ποινή πάνω από χίλια ευρώ ή αν επιδικάστηκε εναντίον του
οποιαδήποτε αποζημίωση και ικανοποίηση πάνω από διακόσια πενήντα
ευρώ συνολικά ή αν καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε ποινή που συνεπάγεται
τις στερήσεις και τις ανικανότητες που ορίζονται στην επόμενη περίπτωση
(στοιχείο γ) ή ακόμα αν συνεπάγεται την έκτιση άλλης ποινής φυλάκισης που
είχε ανασταλεί και είναι μεγ αλ ύτερη από τρεις μήν ες ή συν επάγ εται τα ίδια
αποτελέσματα γ) κατά της απόφασης του τριμελούς πλημμελειοδικείου και
της απόφασης του εφετείου για πλημμελήματα (άρθρα 111 αρ. 6 και 116) αν
με αυτή καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος σε ποινή φυλάκισης πάνω από
πέντε μήνες ή σε χρηματικ ή ποιν ή πάν ω από χίλια πεν τακ όσια ευρώ ή σε
οποιαδήποτε ποινή που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή
έκπτωση από δημόσια δημοτική ή κοινοτική υπηρεσία ή ανικανότητα
διορισμού σε αυτήν ή σε ποινή που συνεπάγεται την έκτιση άλλης ποινής
φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι μεγαλύτερη από πέντε μήνες
ή που συν πάγ
ε
ται
ε τις παραπάν ω στερήσεις κ α
ι ανικ να τόητες ή σε
αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση προς τον πολιτικώς ενάγοντα πάνω
από πεντακόσια ευρώ συνολικά δ) κατά της απόφασης του μονομελούς και
τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων, με την οποία καταδικάστηκε ο ανήλικος σε
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περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, ή επιβλήθηκαν σ΄ αυτόν
αν αμορφωτικ ά ή θεραπευτικ ά
μέτρα ε) κατά της απόφασης του
μονομελούς ή τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων με την οποία ο ανήλικος που
κατά την τέλεση της πράξης είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος,
δικάστηκε όμως μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας
του, καταδικάστηκε κατά το άρθρο 130 του Ποινικού Κώδικα σε ποινή
στερητική της ελευθερίας
στ) κατά της απόφασης του μεικτού ορκωτού
δικαστηρίου και του τριμελούς εφετείου με την οποία καταδικάστηκε ο
κατηγορούμενος σε ποινή στερητική της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον
δύο ετών για κακούργημα ή τουλάχιστον ενός έτους για πλημμέλημα.

Άρθρο 22

1. Το
εξής :

άρθρο 497 του Κώδικ α Ποινικ ής Δικ ον ομίας αν τικ αθίσταται ως

«Άρθρο 497. Ανασταλτική δύναμη της έφεσης. – 1. Ανασταλτικό
αποτέλεσμα έχει μόνο η έφεση που ασκείται παραδεκτά και όχι η προθεσμία
για την άσκησή της.
2. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, η
έφεση έχει αυτοδικαίως ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αν η ποινή φυλάκισης που
επιβλήθηκε είναι μεγαλύτερη από τρία χρόνια, το δικαστήριο που εξέδωσε την
απόφαση μπορεί, με ειδική αιτιολογία , ν α επιβάλ ει αμέσως μετά την
απαγγελία της απόφασης περιοριστικούς όρους.
3. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης,
πρόσκαιρης ή ισόβιας, η κ ρίση γ αι το αν η έφεση έχει αν ασταλ ιτκό
αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό, με ειδική αιτιολογία,
αποφασίζει αμέσως μετά από την απαγγελία της απόφασης, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει
έφεση. Το δικαστήριο μπορεί, χορηγώντας το ανασταλτικό αποτέλεσμα, να
επιβάλει περιοριστικούς όρους.
4. Για όλ ες τις παρεπόμεν ες στερήσεις δικαιωμάτων , εκ πτώσεις κ αι
ανικανότητες το ανασταλτικό αποτέλεσμα επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και όταν
ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα υπέρ εκείνου που καταδικάστηκε.
6. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με απόφαση του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της ελευθερίας και άσκησε
έφεση, η οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη, μπορεί να ζητηθεί με
αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης
απόφασης, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Η αίτηση απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και, αν πρόκειται για το
μικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει, στο πενταμελές εφετείο. Στον
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κατηγορούμενο μπορεί να επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Εάν η αίτηση
απορριφθεί, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθει ένας μήνας
από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η
προηγούμενη.
7. Τότε μόνον δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση ή
απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης,
όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και
ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει
προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά
το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για
απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής εφόσον από
τη συν δρομή των παραπάν ω στοιχείων προκ ύπτει σκ οπός φυγ ής ή
κρίνεται αιτιολογημένα
ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό όπως προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες για ομοειδείς αξιόποινες
πράξεις ή , αν η επιβλ ηθείσα ποιν ή είν αι κ άθειρξη άν ω των δέκ α
ετών , από τα συγ κ εκ ριμέν α ιδιαίτερα χαρακ τηριστικ ά της πράξης - να
διαπράξει κ αι άλ λ α εγ κ λ ήματα. Το δικαστήριο σε κ άθε περίπτωση
χορηγ εί
αν ασταλ τικ ό
αποτέλ εσμα ή αν αστολ ή εκ τελ έσεως,
αν
αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή συνέχιση έκτισης της ποινής
θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή
για την οικογένειά του. Σε περίπτωση παραβιάσεως των τεθέντων όρων
το
αρμόδιο
δικ αστήριο
αποφαίν εται, ύστερα από
αίτηση
του
εισαγγελέα, για την άρση ή όχι της χορηγηθείσας αναστολής εκτελέσεως.
8. Ο κατηγορούμενος κλητεύεται, σύμφωνα με τα άρθρα 155 έως 161
και 166, στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά τις παραγράφους 6 και 7
αυτού του άρθρου. Αν κ ρατείται μακ ριά από την έδρα του δικαστηρίου, δεν
προσάγεται σ’ αυτό.»

Άρθρο 23
Το πρώτο εδάφιο του
αντικαθίσταται ως εξής :

άρθρου 499 του Κώδικα

Ποινικής Δικονομίας

«Στα άρθρα 111 παρ. 6 , 112 παρ. 3 , 113 παρ. 1 περ. Α΄ στοιχ. γ΄ και περ.
Γ΄ και 114 περ. Γ ΄ ορίζεται το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να κρίνει
την έφεση».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Άρθρο 24

Το άρθρο πέμπτο του Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α 290/24.12.2007), όπως
αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 3727/2008 (ΦΕΚ Α
257/18.12.2008) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου
29 παρ. 2 του Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α 112/10.07.2009) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις υποθέσεις ανηλίκων θυμάτων των πράξεων που τιμωρούνται σε βαθμό
κακουργήματος και αναφέρονται στα άρθρα 323Α, 324 και 336 έως 353 του
Ποινικού Κώδικα, η ανάκριση διεξάγεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και
περατώνεται και για τα συναφή πλημμελήματα με βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών».

Άρθρο 25

Το άρθρο 33 του νόμου 3346/2005 (ΦΕΚ Α 140/17.06.2005) αντικαθίσταται
ως εξής :
«1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967
απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών , που βαρύνουν τον υπόχρεο
(εργοδοτικών ), να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ .
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967
απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που
παρακρατούνται να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών
λειτουργών

Άρθρο 26
Η παράγραφος 2 του άρθρου 85 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α 35/25.02.1988)
αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. Οι επιθεωρητές συντάσσουν επίσης ιδιαίτερη, λεπτομερή και ειδικά
αιτιολογημένη έκθεση για κάθε δικαστικό λειτουργό της περιφέρειάς τους. Στην
έκθεση αυτή αξιολογούνται:
α) το ήθος, το σθένος και ο χαρακτήρας,
β) η επιστημονική κατάρτιση,
γ) η κρίση και η αντίληψη,
δ) η επιμέλεια, η εργατικότητα και η υπηρεσιακή (ποιοτική και ποσοτική)
απόδοση,
ε) η ικανότητα στην απονομή της δικαιοσύνης, στη διατύπωση των δικαστικών
αποφάσεων και στη διεύθυνση της διαδικασίας και προκειμένου για τους
εισαγγελικούς λειτουργούς η ικανότητα στην απονομή της δικαιοσύνης, τόσο
στην προδικ ασία όσο και στη διαδικ ασία του ακ ροατηρίου, κ αθώς κ αι η
ικανότητα στη διατύπωση των προτάσεων, των διατάξεων που εκδίδουν και
στο χειρισμό του προφορικού λόγου και
στ) η συμπεριφορά του δικαστικού λειτουργού γενικά και ιδιαίτερα στο
ακροατήριο, καθώς και η κοινωνική του παράσταση.
Ο επιθεωρητής αναφέρει ακόμη αν θεωρεί προακτέους στον επόμενο βαθμό
τους πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών που έχουν συμπληρώσει
πενταετία στο βαθμό, κ αθώς κ αι τους δικ αστές κ αι εισαγ γ ελείς από το βαθμό
του Προέδρου Πρωτοδικών και Εισαγγελέα Πρωτοδικών και πάνω, μετά τη
συμπλήρωση ενός έτους στον κατεχόμενο βαθμό»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 27
1. Κάθε ρύθμιση που αντίκειται στις διατάξεις τους παρόντος καταργείται.
Υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί
στο ακ ροατήριο του αρμόδιου
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δικαστηρίου εκδικάζονται από αυτό.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα
της κυβερνήσεως.
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