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ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

στο σχέδιο νόμου για τα «Μζτρα Θεραπείασ ατόμων που απαλλάςςονται από την ποινή 

λόγω ψυχικήσ ή διανοητικήσ διαταραχήσ»  

 

Προσ τθ Βουλι των Ελλινων 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Με τθν Υ.Α. υπ’ αρικμ. 43520/14-6-2016 (ΦΕΚ Β’ 1914/27-6-2016) ςυγκροτικθκε ειδικι 

νομοπαραςκευαςτικι επιτροπι με αντικείμενο τθν κατάρτιςθ ςχεδίου νόμου για τον 

εκςυγχρονιςμό του μζτρου αςφαλείασ τθσ φφλαξθσ των ακαταλόγιςτων δραςτϊν (αρ. 69 Π Κ) 

αποτελοφμενθ από τουσ 1. Ελιςάβετ Συμεωνίδου - Καςτανίδου, Κακθγιτρια Ποινικοφ Δικαίου 

τθσ Νομικισ Σχολισ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, ωσ Πρόεδρο, 2. 

Δθμιτριο Παπαγεωργίου, ιδθ Αντειςαγγελζα του Αρείου Πάγου, 3. Νικόλαο Τςιρϊνθ, 

Πρόεδρο Πρωτοδικϊν Ακθνϊν, 4. Μαρία Μθτροςφλθ, Δικθγόρο - Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια 

Δικαίου τθσ Υγείασ και Κοινωνιολογίασ Δικαίου του Τ.Ε.Ι. Ακθνϊν, 5. Θωμά Υφαντι, Κακθγθτι 

Ψυχιατρικισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, 6. Δθμιτριο Πλουμπίδθ, 

ομότιμο Κακθγθτι Ψυχιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Πρόεδρο τθσ Ελλθνικισ 

Ψυχιατρικισ Εταιρίασ και 7. Ιωάννθ Παπαδόπουλο, Ψυχίατρο, Συντονιςτι Διευκυντι του 

Ψυχιατρικοφ Νοςοκομείου Αττικισ, ωσ μζλθ. Η Επιτροπι παρζδωςε ςχετικό Σχζδιο νόμου ςτισ 

28.12.2017. 

Με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου επιχειρείται ςθμαντικι αλλαγι ςτο ιςχφον κεςμικό 

πλαίςιο των άρκρων 38 – 41 και 69 - 70 του Ποινικοφ Κϊδικα. Η ανακεϊρθςθ των 

ςυγκεκριμζνων διατάξεων, ςυνοδευόμενθ από τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ ςτον Κϊδικα Ποινικισ 

Δικονομίασ και από τθ διαμόρφωςθ ειδικϊν κανόνων εκτζλεςθσ των προβλεπόμενων μζτρων, 

όπωσ απαιτεί το άρκρο 56 του Ποινικοφ Κϊδικα, κρίνεται επιβεβλθμζνθ, διότι θ ιςχφουςα 

νομοκεςία βαςίηεται ςε αντιλιψεισ των αρχϊν του προθγοφμενου αιϊνα, όταν τα μόνα μζτρα 

για δράςτεσ αξιόποινων πράξεων με ψυχικζσ ι διανοθτικζσ διαταραχζσ που απζκλειαν ι 

μείωναν ουςιωδϊσ τον καταλογιςμό τουσ ιταν ο εγκλειςμόσ ςτα άςυλα για αόριςτο χρονικό 

διάςτθμα, με βαςικό ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ τθσ επικινδυνότθτασ και τθν προφφλαξθ τθσ 

κοινωνίασ.  

Σθμείο αναφοράσ για τισ προβλεπόμενεσ αλλαγζσ αποτζλεςαν οι εξελίξεισ ςτθ διεκνι 

και ευρωπαϊκι ζννομθ τάξθ μετά το 1950, που δεςμεφουν τον Ζλλθνα νομοκζτθ και 

επιβάλλουν τθ ςυμμόρφωςθ του ςε κεμελιϊδθ κείμενα προάςπιςθσ των δικαιωμάτων του 

ανκρϊπου. Ενδεικτικά αναφζρονται οι εγγυιςεισ που παρζχονται από τθν Ευρωπαϊκι 

Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, από τθ Σφμβαςθ του 
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Οργανιςμοφ Ηνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία και από το Χάρτθ 

Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επίςθσ ςθμείο αναφοράσ υπιρξαν οι νζεσ 

επιςτθμονικζσ ψυχιατρικζσ και άλλεσ διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ που οδιγθςαν από τθν 

κλειςτι αςυλικι περίκαλψθ ςτθν κοινοτικι φροντίδα ψυχικισ υγείασ. Ειδικότερεσ 

παρατθριςεισ για το ιςχφον κακεςτϊσ τθσ «κεραπευτικισ φφλαξθσ» του άρκρου 69 ΠΚ  είχαν 

διατυπϊςει κατά καιροφσ θ Εκνικι Επιτροπι των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, ο Συνιγοροσ 

του Πολίτθ κακϊσ και θ Ελλθνικι Ψυχιατρικι Εταιρεία. Οι επιςθμάνςεισ αυτζσ ςτο μεγαλφτερο 

μζροσ τουσ ενςωματϊνονται ςτο παρόν ςχζδιο νόμου.   

  Τα προτεινόμενα μζτρα ζχουν ωσ βαςικό άξονα τθν εξαςφάλιςθ κεραπείασ. Ο 

παρωχθμζνοσ μακροχρόνιοσ εγκλειςμόσ ςε αςυλικζσ μονάδεσ καταργείται και ςτθ κζςθ του 

κεςπίηονται ςφγχρονα μζτρα, που εγγυϊνται το κεραπευτικό αποτζλεςμα, ταυτόχρονα με τθν 

αςφάλεια του ίδιων των ακαταλόγιςτων ι μειωμζνου καταλογιςμοφ δραςτϊν και των τρίτων. 

Σε αυτό το πλαίςιο, θ παραδοςιακι αντίλθψθ που αντιμετϊπιηε τθ κεραπευτικι φφλαξθ μόνο 

υπό το πρίςμα τθσ αςφάλειασ, εμπλουτίηεται με τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ για 

τθν ψυχιατρικι περίκαλψθ, ωσ παροχι υπθρεςιϊν (ψυχικισ) υγείασ αλλά και κοινωνικισ 

επανζνταξθσ. Η ζμφαςθ δίνεται ςιμερα ςτθ διαςφάλιςθ ενόσ ποιοτικοφ επιπζδου νοςθλείασ 

και παρακολοφκθςθσ που προκρίνεται του ςτόχου τθσ αποκλειςτικισ ςωφρονιςτικισ 

επιτιρθςθσ, υπό τον όρο ότι θ κεραπεία υπθρετεί τθν αςφάλεια και θ φφλαξθ δεν υπονομεφει 

τθ κεραπεία.  

Το ςχζδιο νόμου διαιρείται ςε τζςςερα μζρθ: Το Μζροσ Αϋ (άρκρα 1 ζωσ 3) που αφορά 

τισ τροποποιιςεισ διατάξεων του Ποινικοφ Κϊδικα, το Μζροσ Βϋ (άρκρα 4 ζωσ 8) που 

τροποποιεί διατάξεισ του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, το Μζροσ Γϋ (άρκρα 9 ζωσ 20) που 

περιλαμβάνει τουσ Κανόνεσ εκτζλεςθσ του μζτρου αςφαλείασ των άρκρων 69  και 70Α του 

Ποινικοφ Κϊδικα και το Μζροσ Δϋ (άρκρα 21 ζωσ 22) το οποίο περιζχει μεταβατικζσ και 

καταργοφμενεσ διατάξεισ. 

 

B. ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ 

ΜΕΡΟ Αϋ 

Σροποποιήςεισ διατάξεων του Ποινικοφ Κϊδικα 

Με το παρόν (άρκρα 1 ζωσ 3) τροποποιοφνται τα άρκρα 69 ζωσ 70 του Ποινικοφ Κϊδικα 

και προςτίκεται νζο άρκρο 70Α. Πιο ςυγκεκριμζνα:  

Σο άρθρο 1 αντικακιςτά τθ διάταξθ του άρκρου 69 του Ποινικοφ Κϊδικα και ορίηει ρθτά 

πωσ αρμόδιο για τθν επιβολι του μζτρου αςφαλείασ είναι αποκλειςτικά το δικαςτιριο. Με τον 

τρόπο αυτό λφεται οριςτικά ζνα πρόβλθμα που ζχει απαςχολιςει επανειλθμμζνα τθ κεωρία 

και τθ νομολογία ςχετικά με τθ δυνατότθτα επιβολισ του μζτρου από το δικαςτικό ςυμβοφλιο 

και υιοκετείται θ δικαιοκρατικι κζςθ ότι ζνα μζτρο τόςο επαχκζσ μπορεί να επιβάλλεται μόνο 
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αφοφ προθγθκεί θ δθμόςια διαδικαςία ενϊπιον ακροατθρίου, ςφμφωνα με όςα ζχει προτείνει 

και θ Εκνικι Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου. Η επιλογι αυτι δε ςτερεί τον 

κατθγοροφμενο από τθν αναγκαία κεραπεία μζχρι τθν κφρια διαδικαςία, κακϊσ ζχει λθφκεί θ 

αναγκαία πρόνοια ςτον Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, ϊςτε το δικαςτικό ςυμβοφλιο να 

επιβάλλει τθν τοποκζτθςι του ςε ειδικό τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου 

ωσ περιοριςτικό όρο. Με τον τρόπο αυτό εξαςφαλίηεται θ παρακολοφκθςθ του 

κατθγορουμζνου για ικανό χρονικό διάςτθμα – μζχρισ ότου θ υπόκεςθ φκάςει ςτο ακροατιριο 

- το οποίο προςφζρει ςτουσ ιατροφσ που τον παρακολουκοφν τθ δυνατότθτα να προτείνουν 

ςτθ ςυνζχεια τα κατάλλθλα για το ςυγκεκριμζνο άτομο κεραπευτικά μζτρα.  

 Επιπλζον ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο άρκρο 69 του Ποινικοφ Κϊδικα είναι οι ακόλουκεσ:  

(α) Καταργείται θ αναφορά ςε «ακαταλόγιςτουσ εγκλθματίεσ», που είναι δογματικά 

εςφαλμζνθ, αφοφ για να χαρακτθριςτεί ωσ «εγκλθματίασ» κάποιοσ πρζπει να ζχει καταλογιςμό 

κατά τθν τζλεςθ τθσ πράξθσ, κάτι που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν ιςχφει. Στο κείμενο, 

λοιπόν, γίνεται λόγοσ για «άτομα που απαλλάςςονται από τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι 

διανοθτικισ διαταραχισ». Οι όροι «ψυχικι ι διανοθτικι διαταραχι» επιλζγονται ωσ ςφγχρονοι 

αλλά και προκειμζνου να υπάρχει ενότθτα ςτο δίκαιο κακϊσ οι ίδιοι ακριβϊσ όροι 

χρθςιμοποιοφνται ςτον Αςτικό Κϊδικα (άρκρα 131, 171, 331, 915, 1555, 1666, 1719). 

(β) Αυξάνεται θ βαρφτθτα του πλθμμελιματοσ που μπορεί να δικαιολογιςει τθν επιβολι του 

μζτρου, και ορίηεται ότι το πλθμμζλθμα πρζπει να απειλείται με ποινι τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ 

και όχι τουλάχιςτον ζξι μθνϊν, όπωσ προβλζπεται ςιμερα. Παράλλθλα όμωσ προβλζπεται ότι 

το μζτρο μπορεί να επιβάλλεται για όλα τα εγκλιματα κατά τθσ ηωισ ι τθσ ςωματικισ 

ακεραιότθτασ που απειλοφνται με ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν, 

ϊςτε να μπορεί να επιβλθκεί και ςε μια περίπτωςθ επικίνδυνθσ ςωματικισ βλάβθσ, κάτι που 

ςιμερα δεν είναι εφικτό. Τζλοσ, ορίηεται ότι ςε καμία περίπτωςθ το μζτρο δεν μπορεί να 

επιβλθκεί για εγκλιματα κατά τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ περιουςίασ που δεν εμπεριζχουν χριςθ 

βίασ ι απειλι βίασ, μια ρφκμιςθ που ζχει τεκεί και ςε πολλζσ άλλεσ ευρωπαϊκζσ νομοκεςίεσ. 

(γ) Καταργείται θ γενικι και ςτιγματιςτικι αναφορά ςτον «επικίνδυνο για τθ δθμόςια 

αςφάλεια» δράςτθ και διευκρινίηεται ότι το μζτρο επιβάλλεται από το δικαςτιριο όταν κρίνει 

ότι, εξαιτίασ τθσ κατάςταςθσ του υπαιτίου, υπάρχει κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ 

κίνδυνοσ, αν αφεκεί ελεφκεροσ, να τελζςει και άλλα τουλάχιςτον ανάλογθσ βαρφτθτασ 

εγκλιματα». 

(δ) Με τθ ρθτι αναφορά ςε «εγκλιματα» κακίςταται ςαφζσ ότι για τθν επιβολι του μζτρου 

δεν αρκεί θ διαπίςτωςθ τθσ τζλεςθσ μιασ άδικθσ πράξθσ, αλλά πρζπει να βεβαιϊνεται και θ 

πλιρωςθ τθσ υποκειμενικισ υπόςταςθσ του εγκλιματοσ για το οποίο ζχει αςκθκεί ποινικι 

δίωξθ, εφόςον ςε διαφορετικι περίπτωςθ το μζτρο κα επιβαλλόταν ςε ζνα άτομο που αν δεν 

ιταν ακαταλόγιςτο δε κα μποροφςε να τιμωρθκεί.  
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(ε) Ορίηεται ρθτά ότι οι προχποκζςεισ επιβολισ του μζτρου βεβαιϊνονται με μία τουλάχιςτον 

πραγματογνωμοςφνθ που διενεργείται αμζςωσ μετά τθ ςφλλθψθ και με άλλθ μία τουλάχιςτον 

πραγματογνωμοςφνθ που διενεργείται όςο το δυνατό πλθςιζςτερα προσ τθ δικάςιμο. Στισ 

πραγματογνωμοςφνεσ προτείνεται και το τυχόν κατάλλθλο μζτρο κεραπείασ. 

(ςτ) Καταργείται θ ανελαςτικι αναφορά ςτθ «φφλαξθ ςε δθμόςιο κεραπευτικό κατάςτθμα» 

που προβλζπεται ςιμερα και αντικακίςταται με τθν καταγραφι περιςςότερων «κατάλλθλων» 

κεραπευτικϊν μζτρων, μεταξφ των οποίων μπορεί να επιλζξει το δικαςτιριο εκείνο που είναι 

το πλζον κατάλλθλο για το ςυγκεκριμζνο άτομο, φςτερα από ειςιγθςθ των αρμόδιων ιατρϊν. 

Ωσ κατάλλθλα κεραπευτικά μζτρα ορίηονται: (ι) θ τοποκζτθςθ ςε ειδικό τμιμα δθμόςιου 

ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου, (ιι) θ τοποκζτθςθ ςε ψυχιατρικό τμιμα δθμόςιου 

ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου και (ιιι) θ υποχρεωτικι κεραπεία και ψυχιατρικι 

παρακολοφκθςθ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ςε κατάλλθλθ εξωνοςοκομειακι Μονάδα 

Ψυχικισ Υγείασ ι εξωτερικά ιατρεία δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου. Είναι 

δυνατι, κατά το χρονικό διάςτθμα αυτό, θ διαμονι και παρακολοφκθςθ του κεραπευόμενου 

ςε Μονάδα Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (οικοτροφείο, ξενϊνα) παράλλθλα όμωσ με τθν 

παρακολοφκθςι του από Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ ι Κινθτι Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ.  Η 

δυνατότθτα αυτι προςφζρεται ςτο δικαςτιριο αφενόσ γιατί είναι πικανό - ειδικά όταν το 

ζγκλθμα που ζχει τελεςτεί είναι πλθμμζλθμα – οι αρμόδιοι ιατροί να μθ κεωροφν αναγκαία 

τθν τοποκζτθςθ ςε ειδικό ι κοινό ψυχιατρικό τμιμα δθμόςιου νοςοκομείου, και αφετζρου 

γιατί ακόμα και ςε περιπτϊςεισ κακουργθμάτων, θ παρακολοφκθςθ του κατθγορουμζνου ςτο 

πλαίςιο του περιοριςτικοφ όρου που επιβάλλει υποχρεωτικά το δικαςτικό ςυμβοφλιο μπορεί 

με μεγαλφτερθ αςφάλεια να επιτρζψει ςτο δικαςτιριο να επιλζξει το αρμόηον για τον 

ςυγκεκριμζνο κατθγοροφμενο μζτρο.  

              Με το άρθρο 2 τροποποιείται το άρκρο 70 του Ποινικοφ Κϊδικα. Οι βαςικζσ αλλαγζσ 

ςτο άρκρο αυτό είναι οι ακόλουκεσ: 

(α) Τροποποιείται ο τίτλοσ του άρκρου, ο οποίοσ από  «διάρκεια τθσ φφλαξθσ» γίνεται 

«διάρκεια του κεραπευτικοφ μζτρου». 

(β) Αλλάηει ο τρόποσ επιβολισ του μζτρου. Ενϊ ςιμερα το δικαςτιριο δεν ορίηει τθ μζγιςτθ 

διάρκεια του μζτρου, ςτο ςχζδιο νόμου προβλζπεται ότι ςτθν απόφαςθ ορίηεται ο μζγιςτοσ 

χρόνοσ τθσ διάρκειάσ του, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο ζτθ για τα πλθμμελιματα 

και τα πζντε ζτθ για τα κακουργιματα. Ζνα μινα τουλάχιςτον πριν τθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου 

αυτοφ το Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο αποφαςίηει για τθν παράταςθ του μζτρου για τον ίδιο 

κατά ανϊτατο όριο χρόνο, εφόςον τοφτο επιβάλλεται για τισ ανάγκεσ τθσ κεραπείασ και 

εξακολουκοφν να υπάρχουν οι προχποκζςεισ επιβολισ του μζτρου.  

(γ) Τροποποιείται ςθμαντικά ο τρόποσ ελζγχου τθσ πορείασ του μζτρου. Ενϊ ςιμερα το 

δικαςτιριο ελζγχει κάκε τρία ζτθ αν κα πρζπει να ςυνεχιςτεί θ εκτζλεςθ του μζτρου, ςτο 
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ςχζδιο προβλζπεται ότι ο ζλεγχοσ γίνεται κάκε ζτοσ, ενϊ διευκρινίηεται επιπλζον ότι κα πρζπει 

να καλζςει για το ςκοπό αυτό το κεραπευόμενο και τον ςυνιγορό του, κακϊσ και τθ 

διεφκυνςθ τθσ μονάδασ όπου εκτελείται το μζτρο, να διατυπϊςουν τισ κζςεισ τουσ.  

(δ) Προβλζπεται ότι το ίδιο δικαςτιριο μπορεί οποτεδιποτε, όχι μόνο με αίτθςθ του 

ειςαγγελζα ι τθσ διεφκυνςθσ τθσ μονάδασ όπου εκτελείται το μζτρο – όπωσ ιςχφει ςιμερα - 

αλλά και με αίτθςθ του ίδιου του κεραπευόμενου, να διατάξει τθν άρςθ ι αντικατάςταςθ του 

μζτρου.  

(ε) Ορίηεται ότι ςε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ, ςτθν απόφαςθ απαιτείται να υπάρχει 

ειδικι αιτιολογία ωσ προσ τθν ανάγκθ διατιρθςθσ του κεραπευτικοφ μζτρου. 

(ςτ) Διευκρινίηεται ότι ςτθ διαδικαςία ενϊπιον του Τριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου κακϊσ και 

του εφετείου, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ ζφεςθσ, εάν ο κεραπευόμενοσ δεν ζχει ςυνιγορο, 

διορίηεται ςυνιγοροσ αυτεπαγγζλτωσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 340 του Κϊδικα Ποινικισ 

Δικονομίασ. 

             Με το άρθρο 3 προςτίκεται άρκρο 70Α ςτον Ποινικό Κϊδικα, το οποίο επεκτείνει τισ 

προβλεπόμενεσ για τουσ ακαταλόγιςτουσ δράςτεσ ρυκμίςεισ και ςε άτομα μειωμζνου 

καταλογιςμοφ λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ, όταν το δικαςτιριο κρίνει ότι  υπάρχει 

κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κίνδυνοσ, αν αφεκοφν ελεφκερα, να τελζςουν και άλλα 

τουλάχιςτον ανάλογθσ βαρφτθτασ εγκλιματα.  

              Τα άτομα αυτά αντιμετωπίηονται ςιμερα με τισ παρωχθμζνεσ και κατά βάςθ 

αγνοοφμενεσ από τθ νομολογία διατάξεισ των άρκρων 38 ζωσ 41 του Ποινικοφ Κϊδικα, οι 

οποίεσ ειςάγουν ςτο ποινικό δίκαιο τθν ιδιάηουςα ποινι του εγκλειςμοφ των μειωμζνου 

καταλογιςμοφ επικίνδυνων για τθ δθμόςια αςφάλεια δραςτϊν ςε ψυχιατρικό κατάςτθμα ι 

παράρτθμα φυλακϊν. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ διευκρινίηεται ότι το προτεινόμενο μζτρο 

είναι μζτρο αςφαλείασ ςυμπλθρωματικό τθσ ποινισ με κατ’ εξοχιν κεραπευτικό χαρακτιρα 

και όχι αυτοτελισ ιδιάηουςα ποινι. Κατά τα λοιπά ιςχφουν αναλογικά οι διατάξεισ των άρκρων 

69 και 70 του Ποινικοφ Κϊδικα που αναφζρονται ςτο αναπλθρωματικό τθσ ποινισ μζτρο 

αςφαλείασ. 

 

ΜΕΡΟ Βϋ 

Σροποποιήςεισ διατάξεων του Κϊδικα Ποινικήσ Δικονομίασ 

Το προτεινόμενο Βϋ Μζροσ (άρκρα 4 ζωσ 8) περιλαμβάνει τροποποιιςεισ διατάξεων του 

Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, που ςτοχεφουν ςτθν εναρμόνιςθ αυτϊν με τισ αλλαγζσ που 

πραγματοποιοφνται ςτισ διατάξεισ του Ποινικοφ Κϊδικα, όπωσ περιγράφονται ςτο Αϋ Μζροσ 

του ςχεδίου νόμου. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Με το άρθρο 4 εντάςςεται ςτουσ ενδεικτικά μνθμονευόμενουσ περιοριςτικοφσ όρουσ 

του άρκρου 282 Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ και θ τοποκζτθςθ ςε ειδικό τμιμα δθμόςιου 
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ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου, όπωσ προβλζπεται ςτο (αναμορφωμζνο) άρκρο 69 

παράγραφοσ 3 ςτοιχείο αϋ του Ποινικοφ Κϊδικα. 

Με το άρθρο 5 ςυμπλθρϊνεται το ιςχφον άρκρο 313 Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, ϊςτε 

να αποςαφθνίηεται θ δικαιοδοςία του δικαςτικοφ ςυμβουλίου να εκδίδει παραπεμπτικό 

βοφλευμα όταν ςυντρζχει περίπτωςθ άρςθσ του καταλογιςμοφ λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ 

διαταραχισ και επιβολισ μζτρου αςφαλείασ κατά το άρκρο 69 του Ποινικοφ Κϊδικα και θ 

ςυνακόλουκθ (αποκλειςτικι) αρμοδιότθτα του δικαςτθρίου να διατάςςει το μζτρο. 

Με το άρθρο 6, που ςυμπλθρϊνει το ιςχφον άρκρο 315 Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, 

λαμβάνεται πρόνοια για τθ μζχρι τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ εφαρμογι του μζτρου του 

(αναμορφωμζνου) άρκρου 69 παράγραφοσ 3 ςτοιχείο αϋ του Ποινικοφ Κϊδικα, ωσ 

περιοριςτικοφ όρου, ϊςτε να μθ μεςολαβεί «κενό κεραπείασ» του υπόδικου κατθγορουμζνου. 

Η επιβολι του περιοριςτικοφ όρου είναι υποχρεωτικι για το δικαςτικό ςυμβοφλιο, το οποίο 

μάλιςτα, ςε περίπτωςθ που ο κατθγοροφμενοσ κρατείται προςωρινά, αντικακιςτά 

υποχρεωτικά τθν προςωρινι κράτθςθ με το ςυγκεκριμζνο μζτρο.  

Με τον τρόπο αυτό εξαςφαλίηεται θ παρακολοφκθςθ του κατθγορουμζνου από 

ειδικοφσ ιατροφσ μζχρι τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ ςτο ακροατιριο, προκειμζνου να 

επιβεβαιωκεί θ ζνταςθ τθσ ψυχικισ ι διανοθτικισ του διαταραχισ και να προςδιοριςτοφν τα 

κατάλλθλα για τθν κεραπευτικι τθσ αντιμετϊπιςθ μζτρα. Η διαδικαςία αυτι κα επιτρζπει ςτο 

δικαςτιριο που κα εκδικάηει τθν υπόκεςθ αφενόσ να ζχει περιςςότερα ςτοιχεία ςχετικά με τον 

καταλογιςμό του κατθγορουμζνου και τθν πικανότθτα να τελζςει άλλα αντίςτοιχθσ βαρφτθτασ 

εγκλιματα ςτο μζλλον, και αφετζρου να επιλζγει τα πλζον κατάλλθλα για τθ κεραπεία του 

μζτρα, ςτθν περίπτωςθ που κα κρίνει ότι αυτόσ είναι ακαταλόγιςτοσ ι μειωμζνου 

καταλογιςμοφ. 

Με το άρθρο 7 επιλφεται το πρόβλθμα του «ανεκκλιτου» τθσ (ακωωτικισ) δικαςτικισ 

απόφαςθσ που επιβάλλει το μζτρο αςφαλείασ του άρκρου 69 Ποινικοφ Κϊδικα (βλ. Ν. 

Παραςκευόπουλου, Τα αςφαλιςτικά μζτρα του ποινικοφ δικαίου: ιδιομορφίεσ και περιπλοκζσ, 

Δίκαιο και Πολιτικι, 1982, τ.2, 253-254, και Λ. Μαργαρίτθ, Ζφεςθ κατά βουλεφματοσ από 

αδφναμα πρόςωπα (: ανιλικοι-ψυχικά πάςχοντεσ), ΠοινΔικ 2015, 1083 επ.). Με το άρκρο αυτό, 

προςτίκεται νζο άρκρο 486Α ςτον Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ και παρζχεται ςτον 

κατθγοροφμενο δικαίωμα άςκθςθσ ζφεςθσ τόςο κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει το μζτρο 

αςφαλείασ, όςο και κατά εκείνθσ που διατάςςει τθν παράταςι του.  

Τζλοσ, με το άρθρο 8 τροποποιοφνται τα άρκρα 500 και 555 του Κϊδικα Ποινικισ 

Δικονομίασ. Με τθν πρϊτθ παράγραφο του άρκρου αυτοφ, ειδικότερα, προςτίκεται τελευταίο 

εδάφιο ςτο άρκρο 500 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, με το οποίο επιδιϊκεται θ επιτάχυνςθ 

τθσ διαδικαςίασ ςε περίπτωςθ άςκθςθσ ζφεςθσ, με τον ςφντομο οριςμό δικαςίμου, ϊςτε θ 
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δικαςτικι κρίςθ για τθν επιβολι ι τθν παράταςθ του κεραπευτικοφ μζτρου να κακίςταται 

τελεςίδικθ το ταχφτερο.  

Με τθ δεφτερθ παράγραφο του άρκρου 8 προςτίκενται εδάφιο γϋ και εδάφιο δϋ ςτο 

άρκρο 555 Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, όπου διευκρινίηεται ότι το άρκρο 70 του Ποινικοφ 

Κϊδικα ζχει ανάλογθ εφαρμογι και ςτθν περίπτωςθ που θ ψυχικι ι διανοθτικι διαταραχι 

ζχει εμφανιςτεί μετά τθν επιβολι τθσ ποινισ, ενϊ διευκρινίηεται ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

κεραπείασ ο καταδικαςκείσ εκτίει τθν ποινι του, από τθν οποία αφαιρείται ο χρόνοσ νοςθλείασ 

του. 

 

ΜΕΡΟ Γϋ 

Κανόνεσ εκτζλεςησ του μζτρου αςφαλείασ των άρθρων 69  και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα 

Με το προτεινόμενο Γϋ Μζροσ του ςχεδίου νόμου (άρκρα 9 ζωσ 20) επιχειρείται θ 

απαιτοφμενθ παρζμβαςθ θ οποία κα καλφψει το υπάρχον νομοκετικό και κεςμικό κενό ωσ 

προσ τον τρόπο εκτζλεςθσ των μζτρων αςφαλείασ των άρκρων 69 και 70Α του Ποινικοφ 

Κϊδικα. Υλοποιείται με το παρόν κεφάλαιο του ςχεδίου νόμου θ επιταγι του άρκρου 56 του 

Ποινικοφ Κϊδικα (ιδθ από το 1950) για ειδικό νόμο που κανονίηει τον τρόπο εκτελζςεωσ των 

μζτρων αςφαλείασ τα οποία προβλζπονται ςτα άρκρο 69-72 ΠΚ. Αναφζρεται ςτθ 

διαφοροποιθμζνθ αντιμετϊπιςθ των ακαταλόγιςτων  ι μειωμζνου καταλογιςμοφ δραςτϊν, θ 

οποία επιτελείται κυρίωσ μζςω κεραπευτικϊν μζτρων ςε κατάλλθλεσ μονάδεσ και αποβλζπει 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ψυχικισ υγείασ, τθν ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ και κοινωνικι 

επανζνταξι τουσ.  

Με το άρθρο 9 κακορίηονται οι βαςικζσ αρχζσ  εκτζλεςθσ του μζτρου αςφαλείασ που 

προβλζπεται ςτα άρκρα 69 και 70Α Ποινικοφ Κϊδικα. Στθ διάταξθ διευκρινίηεται ότι το μζτρο 

υπθρετεί κεραπευτικοφσ ςκοποφσ και τονίηεται ότι κατά τθν εφαρμογι του λαμβάνονται 

υπόψθ οι διεκνϊσ αναγνωριςμζνοι κανόνεσ προάςπιςθσ των ατομικϊν ελευκεριϊν. Τζλοσ 

ςθμειϊνεται ότι όςα κζματα δεν ρυκμίηονται από το ςχζδιο νόμου πρζπει να αντιμετωπίηονται 

με βάςθ τον Κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ, τα πρωτόκολλα ψυχιατρικισ φροντίδασ κακϊσ και 

με αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων του Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα, εφόςον αυτι δεν 

προςκροφει ςτουσ επιδιωκόμενουσ κεραπευτικοφσ ςκοποφσ.  

Σο άρθρο 10 περιγράφει αρχικά το περιεχόμενο του μζτρου, ενϊ ςτθ ςυνζχεια ορίηει 

ότι θ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των ατόμων ςτα οποία ζχει αυτό επιβλθκεί πρζπει να είναι 

εξατομικευμζνθ και να περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα ςφγχρονων κεραπευτικϊν 

παρεμβάςεων, που εξαςφαλίηουν ςυνεχι ψυχιατρικι παρακολοφκθςθ και αςκοφνται με 

ςεβαςμό ςτθν αξιοπρζπεια του προςϊπου και ςτισ αρχζσ τθσ αναλογικότθτασ και 

αναγκαιότθτασ. 
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το επόμενο άρθρο 11 προςδιορίηονται αναλυτικά οι Μονάδεσ Ψυχικισ Υγείασ ςτισ 

οποίεσ δφναται να εκτελείται  κακζνα από τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 69 παράγραφοσ 3 

(ςτοιχεία  αϋ, βϋ και γϋ) κεραπευτικά μζτρα.  

Σο άρθρο 12 αναφζρεται ςτθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του μζτρου, θ οποία, όπωσ ορίηεται, 

γίνεται με ζγγραφθ παραγγελία του αρμόδιου ειςαγγελζα προσ τον διευκυντι τθσ μονάδασ 

όπου κα εκτελεςτεί το μζτρο, ο οποίοσ και οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ να εκτελζςει τθν 

παραγγελία. Ο προςδιοριςμόσ τθσ μονάδασ όπου κα εκτελεςτεί το μζτρο γίνεται από Κατάλογο 

μονάδων κατάλλθλων για τθν εκτζλεςι του, ο οποίοσ καταρτίηεται με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Υγείασ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και 

αποςτζλλεται ςτα πρωτοδικεία και εφετεία τθσ χϊρασ κακϊσ και ςτουσ διευκυντζσ όλων των 

μονάδων του Καταλόγου. Στθ διάταξθ διευκρινίηεται ότι αν υπάρχουν περιςςότερεσ μονάδεσ 

που ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία, ο ειςαγγελζασ επιλζγει εκείνθ που είναι εγγφτερα ςτον τόπο 

κατοικίασ του ατόμου ι τθσ οικογζνειάσ του. 

το άρθρο 13 προςδιορίηεται με ςαφινεια ο τρόποσ και θ διαδικαςία ειςαγωγισ ςε 

ειδικό ι κοινό τμιμα δθμοςίου νοςοκομείου. Προβλζπεται ότι θ μονάδα υποχρεοφται, αμζςωσ 

μετά τθν ειςαγωγι, να παραδίδει ςτον κεραπευόμενο, ςε γλϊςςα που μπορεί να κατανοιςει, 

ζντυπο με κατάλογο των βαςικϊν του δικαιωμάτων, όπωσ προςδιορίηονται ςτον Ποινικό 

Κϊδικα, τον Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, τον Κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ, τον Σωφρονιςτικό 

Κϊδικα και τα πρωτόκολλα ψυχιατρικισ φροντίδασ. Ορίηεται τζλοσ ότι, επιπλζον των 

προβλεπομζνων αρχείων, πρζπει ακόμα ςε κάκε μονάδα να τθρείται βιβλίο καταγραφισ των 

επιβλθκζντων μζςων αυξθμζνθσ φροντίδασ και αςφάλειασ, όπωσ περιοριςμόσ, κακιλωςθ κ.ά.  

το άρθρο 14 ρυκμίηεται ο νζοσ κεςμόσ τθσ υποχρεωτικισ κεραπείασ και 

παρακολοφκθςθσ ςε εξωνοςοκομειακι μονάδα ψυχικισ υγείασ (Κζντρα Ψυχικισ Υγείασ, 

Κινθτζσ Μονάδεσ Ψυχικισ Υγείασ) ι ςε εξωτερικό ιατρείο δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ 

νοςοκομείου. Ιδιαίτερα ςθμαντικι καινοτομία είναι ότι ο κεράπων ψυχίατροσ οφείλει να 

προτείνει εξατομικευμζνο κεραπευτικό ςχζδιο, που οφείλει να κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον 

αρμόδιο ειςαγγελζα, τον οποίο και ενθμερϊνει για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμόρφωςθ του 

κεραπευομζνου προσ αυτό, αλλά και για τθν πικανι ανάγκθ τροποποίθςισ του.    

το  άρθρο 15 τίκενται κριτιρια που ςυνεκτιμά το αρμόδιο δικαςτιριο κατά τθν 

εφαρμογι του άρκρου 70 του Ποινικοφ Κϊδικα για τθν άρςθ ι τθν αντικατάςταςθ του μζτρου 

με θπιότερο ι βαρφτερο κατά τθν εκτζλεςι του.  

Με το άρθρο 16 ρυκμίηονται ειδικά οι ςυνκικεσ νοςθλείασ που εξυπθρετοφν τισ 

κεραπευτικζσ ανάγκεσ του ατόμου και ενιςχφεται αποφαςιςτικά ο ρόλοσ του ψυχιάτρου και 

τθσ κεραπευτικισ ομάδασ ςτθ κεραπευτικι διαδικαςία. Ωςτόςο τίκενται περιοριςμοί ςτθ 

χριςθ μζςων αυξθμζνθσ φροντίδασ και αςφάλειασ (προφυλακτικι απομόνωςθ και ςωματικόσ 

περιοριςμόσ). Η εφαρμογι τουσ γίνεται μόνο εφόςον χρθςιμοποιθκοφν τεχνικζσ 
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αποκλιμάκωςθσ και αποτφχουν βάςει των ψυχιατρικϊν Οδθγιϊν (βλ. Οδθγίεσ Ειδικισ 

Επιτροπισ Ελζγχου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικζσ Διαταραχζσ, 

Υπουργείο Υγείασ και  Κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ  Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Πρόλθψθ των 

Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι Ταπεινωτικισ Μεταχείριςθσ ι Τιμωρίασ). Παράλλθλα 

απαγορεφεται θ χριςθ οριςμζνων μζςων που προξενοφν μθ αναςτρζψιμεσ καταςτάςεισ ςτθν 

υγεία του ατόμου, κυρίωσ εφόςον δεν δφνανται δϊςουν ελεφκερθ ςυναίνεςθ κατόπιν 

ενθμζρωςθσ.  

το άρθρο 17 προβλζπεται ο τρόποσ ςφςταςθσ των ειδικϊν τμθμάτων δθμόςιων 

ψυχιατρικϊν ι γενικϊν νοςοκομείων και θ ςτελζχωςι τουσ από επαγγελματίεσ που αποτελοφν 

τθ διεπιςτθμονικι κεραπευτικι ομάδα. Ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ πρόβλεψθ ότι το 

διοικθτικό και φυλακτικό προςωπικό των τμθμάτων αυτϊν λαμβάνει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ 

ςχετικά με το περιεχόμενο των υποχρεϊςεϊν του και τον τρόπο τθσ λειτουργίασ του πριν από 

τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του. 

Με το άρθρο 18 κακιερϊνεται ο κεςμόσ του ειςαγγελζα επόπτθ του μζτρου αςφαλείασ 

των άρκρων 69 και 70Α Ποινικοφ Κϊδικα, ζνασ κεςμόσ που είναι κρίςιμοσ προκειμζνου να 

διαςφαλιςκεί ο ςεβαςμόσ των ατομικϊν ελευκεριϊν των κεραπευομζνων, αλλά και θ τιρθςθ 

των περιοριςμϊν που επιβάλλουν οι δικαςτικζσ αρχζσ.   

το άρθρο 19 ορίηονται ενδεικτικά οι Αρχζσ που ελζγχουν τθν εκτζλεςθ του μζτρου είτε 

γενικά, όπωσ ςτον Συνιγορο  του Πολίτθ, τθν Εκνικι Επιτροπι Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, 

και τθν Ειδικι Επιτροπι Ελζγχου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικζσ 

Διαταραχζσ, είτε ειδικά για ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ, όπωσ το Σϊμα Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου 

Καταςτθμάτων Κράτθςθσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων για τα ψυχιατρικά τμιματα των καταςτθμάτων κράτθςθσ και το  Σϊμα 

Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ Πρόνοιασ του ν. 2920/2001 για τισ μονάδεσ που υπάγονται ςτο 

Υπουργείο Υγείασ.  

Τζλοσ, ςτο άρθρο 20 ορίηεται ότι το μζτρο λιγει όταν εκλείψει ο λόγοσ για τον οποίο 

επιβλικθκε, όταν, δθλαδι, δε κεωρείται πλζον πικανό ότι το άτομο κα τελζςει νζα εξίςου 

ςοβαρά εγκλιματα ςτο μζλλον. Στο άρκρο προςδιορίηεται θ διαδικαςία που πρζπει να 

ακολουκθκεί και κεςμοκετείται υποχρζωςθ του επιςτθμονικοφ διευκυντι τθσ μονάδασ όπου 

εκτελοφνταν το μζτρο να ενθμερϊνει τον Τομζα Ψυχικισ Υγείασ του τόπου διαμονισ του 

ατόμου, ο οποίοσ μεριμνά για τθ ςυνζχεια τθσ φροντίδασ, κακϊσ και για τθν ομαλι επάνοδο 

και προςαρμογι του ςτο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό του περιβάλλον.  

ΜΕΡΟ Δϋ 

Μεταβατικζσ και καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Το άρθρο 21 καταργεί τα άρκρα 38 ζωσ 41 του Ποινικοφ Κϊδικα, όπωσ και κάκε άλλθ γενικι ι 

ειδικι διάταξθ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου και προβλζπει 
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ότι για όςα άτομα εκτίουν τθν προβλεπόμενθ ςτα παραπάνω άρκρα ποινι, Τριμελζσ 

Πλθμμελειοδικείο ςτθν περιφζρεια του οποίου εκτελείται θ προβλεπόμενθ ποινι ςτα 

καταργοφμενα άρκρα 38 ζωσ 41 του Ποινικοφ Κϊδικα, αποφαςίηει αυτεπαγγζλτωσ ι μετά από 

αίτθςθ του κρατουμζνου ςχετικά με τθν αντικατάςταςθ τθσ ποινισ από το προβλεπόμενο ςτο 

άρκρο 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα μζτρο αςφαλείασ. Στθν ίδια διάταξθ ρυκμίηεται και ο τρόποσ 

εκτζλεςθσ του αναπλθρωματικοφ τθσ ποινισ μζτρου αςφαλείασ του άρκρου 69 του Ποινικοφ 

Κϊδικα, ςφμφωνα με τισ νζεσ ρυκμίςεισ. Ο Ειςαγγελζασ όμωσ εντόσ τριϊν μθνϊν εξετάηει 

όλουσ του υφιςτάμενουσ φακζλουσ και προβαίνει ςτισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ. Παράλλθλα, 

μζχρι τθν ζκδοςθ του προβλεπόμενου Προεδρικοφ Διατάγματοσ ςτο άρκρο 17, κακορίηονται 

ρθτά ότι το Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Αττικισ, το Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Αττικισ «Δρομο-

καϊτειο» και το Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ ςυνεχίηουν κανονικά τθν λειτουργία 

τουσ ωσ προσ τθ κεραπεία των τελοφντων υπό το κακεςτϊσ του άρκρου 69 ΠΚ προςϊπων.  


