σέδιο νόμος για ηα «Μέηπα Θεπαπείαρ αηόμυν πος απαλλάζζονηαι
από ηην ποινή λόγυ τςσικήρ ή διανοηηικήρ διαηαπασήρ»

ΜΔΡΟ Α΄
Σποποποιήζειρ διαηάξευν ηος Ποινικού Κώδικα

Άπθπο 1
Η διάηαξη ηος άπθπος 69 ηος Ποινικού Κώδικα ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:

«Άρθρο 69
Μζτρα θεραπείασ ατόμων που απαλλάςςονται από την ποινή λόγω ψυχικήσ ή
διανοητικήσ διαταραχήσ
1. Αν κάποιοσ που τζλεςε αξιόποινθ πράξθ, θ οποία απειλείται με ποινι ςτερθτικι τθσ
ελευκερίασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, απαλλάχκθκε από τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι
διανοθτικισ διαταραχισ (άρκρο 34, παράγραφοσ 1) και το δικαςτιριο διατάςςει
κατάλλθλο για τθ κεραπεία του μζτρο, εφόςον κρίνει ότι, εξαιτίασ τθσ κατάςταςισ του,
υπάρχει κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κίνδυνοσ, αν αφεκεί ελεφκεροσ, να
τελζςει και άλλα τουλάχιςτον ανάλογθσ βαρφτθτασ εγκλιματα. Η διάταξθ τθσ
απόφαςθσ που αφορά ςτο κεραπευτικό μζτρο εκτελείται με φροντίδα τθσ ειςαγγελικισ
αρχισ.
2. Η προθγοφμενθ παράγραφοσ ιςχφει για όλα τα εγκλιματα κατά τθσ ηωισ ι τθσ
ςωματικισ ακεραιότθτασ που απειλοφνται με ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ
τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Δεν ιςχφει για τα εγκλιματα κατά τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ
περιουςίασ που δεν εμπεριζχουν χριςθ βίασ ι απειλι βίασ.
3. Κατάλλθλα κεραπευτικά μζτρα είναι: (α) θ τοποκζτθςθ ςε ειδικό τμιμα δθμόςιου
ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου, (β) θ τοποκζτθςθ ςε ψυχιατρικό τμιμα δθμόςιου
ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου, και (γ) θ υποχρεωτικι κεραπεία και ψυχιατρικι
παρακολοφκθςθ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ςε κατάλλθλθ εξωνοςοκομειακι
Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ ι εξωτερικά ιατρεία δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ
νοςοκομείου.
4. 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».

Άπθπο 2
Η διάηαξη ηος άπθπος 70 ηος Ποινικού Κώδικα ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:
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«Άρθρο 70
Διάρκεια του θεραπευτικοφ μζτρου
1. Στθν απόφαςθ που διατάςςει το κεραπευτικό μζτρο 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
ι τθν αντικατάςταςι του με άλλο, για τον ίδιο κατά ανϊτατο όριο χρόνο, εφόςον τοφτο
επιβάλλεται για τισ ανάγκεσ τθσ κεραπείασ και εξακολουκοφν να υπάρχουν οι
προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του προθγοφμενου άρκρου.
2. Κάκε ζτοσ το Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου εκτελείται το
κεραπευτικό μζτρο, αποφαςίηει αν αυτό πρζπει να εξακολουκιςει ι να αντικαταςτακεί
με άλλο, καλϊντασ για τον ςκοπό αυτό τον κεραπευόμενο και τον ςυνιγορό του, κακϊσ
και τθ διεφκυνςθ τθσ μονάδασ όπου εκτελείται το μζτρο, να διατυπϊςουν τισ κζςεισ
τουσ. Το ίδιο δικαςτιριο μπορεί όμωσ, οποτεδιποτε, με αίτθςθ του ειςαγγελζα, του
κεραπευομζνου ι τθσ διεφκυνςθσ τθσ μονάδασ όπου εκτελείται το μζτρο, μετά από
ειςιγθςθ του κεράποντοσ ιατροφ, να διατάξει τθν άρςθ ι αντικατάςταςι του. Σε
περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ, ςτθν απόφαςθ απαιτείται να υπάρχει ειδικι
αιτιολογία ωσ προσ τθν ανάγκθ διατιρθςθσ του κεραπευτικοφ μζτρου. Νζα αίτθςθ
μπορεί να υποβλθκεί μετά τθν πάροδο τεςςάρων μθνϊν.
3. Στθ διαδικαςία ενϊπιον του Τριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου κατά τισ διατάξεισ των
παραγράφων 1, εδάφιο βϋ και 2 του άρκρου αυτοφ, 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.»

Άπθπο 3
Μεηά ηο άπθπο 70 ηος Ποινικού Κώδικα πποζηίθεηαι άπθπο 70Α, πος έσει ωρ εξήρ:

«Άρθρο 70Α
Μζτρα θεραπείασ ατόμων μειωμζνου καταλογιςμοφ λόγω ψυχικήσ ή διανοητικήσ
διαταραχήσ
1. Αν κάποιοσ τζλεςε αξιόποινθ πράξθ λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ που
μειϊνει ςθμαντικά τον καταλογιςμό του (άρκρο 36 παράγραφοσ 1) και θ πράξθ του
απειλείται με ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, το δικαςτιριο,
εκτόσ από τθν επιβολι τθσ ποινισ, διατάςςει τθν ειςαγωγι του ςε ψυχιατρικό
παράρτθμα καταςτιματοσ κράτθςθσ ι, ςε περίπτωςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ ποινισ
του, τα κεραπευτικά μζτρα του άρκρου 69, παράγραφοσ 3, εφόςον κρίνει ότι ςυντρζχει
ο περιγραφόμενοσ ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 1 κίνδυνοσ. Οι παράγραφοι 2 και 4 του
άρκρου 69 ζχουν και ςτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμογι.
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2. Η εκτζλεςθ του μζτρου γίνεται αμζςωσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, με φροντίδα
τθσ ειςαγγελικισ αρχισ.
3. Το άρκρο 70 ζχει και εδϊ ανάλογθ εφαρμογι. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του
κεραπευτικοφ μζτρου, ο καταδικαςκείσ εκτίει τθν ποινι του, εφόςον δεν ζχει αναςταλεί
θ εκτζλεςι τθσ. Από τθν ποινι αφαιρείται ο χρόνοσ νοςθλείασ ςτο ψυχιατρικό
παράρτθμα καταςτιματοσ κράτθςθσ ι ςτισ μονάδεσ του άρκρου 69, παράγραφοσ 3,
ςτοιχεία αϋ και βϋ. Το Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο του τόπου εκτζλεςθσ του μζτρου
μπορεί όμωσ να διατάξει τθ μθ ζκτιςθ τθσ ποινισ, αν το ζγκλθμα για το οποίο
επιβλικθκε είναι πλθμμζλθμα.»

ΜΔΡΟ Β΄
Σποποποιήζειρ διαηάξευν ηος Κώδικα Ποινικήρ Γικονομίαρ
Άπθπο 4
Σηην παπάγπαθο 2 ηος άπθπος 282 ηος Κώδικα Ποινικήρ Δικονομίαρ πποζηίθεηαι
εδάθιο γ΄ ηο οποίο έσει ωρ εξήρ:

«Για τουσ κατθγορουμζνουσ που εμφανίηουν ψυχικι ι διανοθτικι διαταραχι ωσ
περιοριςτικόσ όροσ είναι δυνατόν να διατάςςεται θ τοποκζτθςι τουσ ςε ειδικό τμιμα
δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου, που προβλζπεται ςτο άρκρο 69
παράγραφοσ 3 του Ποινικοφ Κϊδικα».
Άπθπο 5
Σηο άπθπο 313 ηος Κώδικα Ποινικήρ Δικονομίαρ πποζηίθεηαι εδάθιο β΄ (και ηο ιζσύον
καθίζηαηαι γ΄) ηο οποίο έσει ωρ εξήρ:

«Ομοίωσ, το δικαςτικό ςυμβοφλιο παραπζμπει τον κατθγοροφμενο ςτο ακροατιριο του
αρμόδιου δικαςτθρίου και όταν κρίνει ότι ςυντρζχει περίπτωςθ άρςθσ του
καταλογιςμοφ λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ και επιβολισ μζτρου αςφαλείασ
κατά το άρκρο 69 του Ποινικοφ Κϊδικα».

Άπθπο 6
Σηο άπθπο 315 ηος Κώδικα Ποινικήρ Δικονομίαρ πποζηίθεηαι πέμπηη παπάγπαθορ πος
έσει ωρ εξήρ:

«5. Όταν ο κατθγοροφμενοσ παραπζμπεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο και ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ του άρκρου 69, παράγραφοσ 1 του Ποινικοφ Κϊδικα, το δικαςτικό
ςυμβοφλιο επιβάλλει υποχρεωτικά ωσ περιοριςτικό όρο το μζτρο του άρκρου 69,
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παράγραφοσ 3 του Ποινικοφ Κϊδικα, εάν δε ο κατθγοροφμενοσ κρατείται προςωρινά,
αντικακιςτά υποχρεωτικά τθν προςωρινι κράτθςθ με το ίδιο μζτρο».

Άπθπο 7
Μεηά ηο άπθπο 486 ηος Κώδικα Ποινικήρ Δικονομίαρ πποζηίθεηαι άπθπο 486Α πος έσει
ωρ εξήρ:
«Άρθρο 486Α

1. Στον κατθγοροφμενο επιτρζπεται ζφεςθ κατά τθσ απόφαςθσ θ οποία τον κθρφςςει
ακϊο λόγω άρςθσ του καταλογιςμοφ εξαιτίασ ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ και
επιβάλλει ςε αυτόν μζτρο αςφαλείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 69 του Ποινικοφ Κϊδικα.
2. Εκείνοσ ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί το μζτρο αςφαλείασ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου μπορεί να αςκιςει ζφεςθ κατά τθσ απόφαςθσ του Τριμελοφσ
Πλθμμελειοδικείου που διατάςςει τθν παράταςθ του μζτρου αςφαλείασ κατά το άρκρο
70, παράγραφοσ 1, εδάφιο βϋ του Ποινικοφ Κϊδικα.»

Άπθπο 8
1. Σηο άπθπο 500 ηος Κώδικα Ποινικήρ Δικονομίαρ πποζηίθεηαι ηελεςηαίο εδάθιο πος
έσει ωρ εξήρ:

«Στθν περίπτωςθ ζφεςθσ κατά ακωωτικισ απόφαςθσ που επιβάλλει μζτρο αςφαλείασ
κατά το άρκρο 69 του Ποινικοφ Κϊδικα (άρκρο 486 Α παράγραφοσ 1), κακϊσ και κατά
απόφαςθσ του Τριμελοφσ Πλθμμελειοδικείου που διατάςςει τθν παράταςθ του μζτρου
ςφμφωνα με το άρκρο 70, παράγραφοσ 1, εδάφιο βϋ του Ποινικοφ Κϊδικα (άρκρο 486Α
παράγραφοσ 2), ο οριςμόσ δικαςίμου από τον αρμόδιο ειςαγγελζα γίνεται υποχρεωτικά
ςε θμζρα που δεν απζχει περιςςότερο από τρεισ (3) μινεσ από τθ διαβίβαςθ των
εγγράφων ςε αυτόν».
2. Σηο άπθπο 555 ηος Κώδικα Ποινικήρ Δικονομίαρ πποζηίθενηαι εδάθιο γ΄ και εδάθιο δ΄
πος έσοςν ωρ εξήρ:

«Το άρκρο 70 του Ποινικοφ Κϊδικα ζχει και εδϊ ανάλογθ εφαρμογι. Μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ ο καταδικαςκείσ εκτίει τθν ποινι του, από τθν οποία
αφαιρείται ο χρόνοσ νοςθλείασ του.»
ΜΔΡΟ Γ΄
Κανόνερ εκηέλεζηρ ηος μέηπος αζθαλείαρ ηυν άπθπυν 69 και 70Α ηος
Ποινικού Κώδικα
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Άπθπο 9
Βαζικέρ απσέρ εκηέλεζηρ ηος μέηπος

1.Το προβλεπόμενο ςτα άρκρα 69 και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα μζτρο αςφαλείασ
υπθρετεί κεραπευτικοφσ ςκοποφσ.
2. Κατά τθν εφαρμογι του λαμβάνονται υπόψθ οι διεκνϊσ αναγνωριςμζνοι κανόνεσ
προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Καμία επιμζρουσ πράξθ δεν μπορεί να
προςβάλλει τθν αξιοπρζπεια του ατόμου ι να παραβιάηει τισ αρχι τθσ αναλογικότθτασ.
3. Θζματα που δεν ρυκμίηονται από τον παρόντα νόμο 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.
Άπθπο 10
Πεπιεσόμενο ηος μέηπος

1. Η κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ του ατόμου ςτο οποίο ζχει επιβλθκεί το μζτρο των
άρκρων 69 και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα είναι εξατομικευμζνθ και περιλαμβάνει τθν
κατάλλθλθ κεραπευτικι προςζγγιςθ όπωσ, φαρμακευτικι αγωγι, ψυχολογικι
υποςτιριξθ ι ψυχοκεραπεία του ίδιου και τθσ οικογζνειάσ του εφόςον υπάρχει ςχετικι
ςυναίνεςθ, ψυχοκοινωνικζσ παρεμβάςεισ, ιδίωσ εκπαίδευςθ και επαγγελματικι
κατάρτιςθ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων για αυτόνομθ διαβίωςθ, διαβίωςθ με τθν οικογζνεια ι
διαβίωςθ ςε μονάδεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ, κυρίωσ οικοτροφεία, ξενϊνεσ,
προςτατευμζνα διαμερίςματα ι ανάδοχθ οικογζνεια, απαςχόλθςθ ςε κοινωνικοφσ
ςυνεταιριςμοφσ ι ςε άλλουσ χϊρουσ εργαςίασ.
2. Η κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ εξαςφαλίηει ςυνεχι παρακολοφκθςθ και ψυχιατρικι
φροντίδα κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του μζτρου, με ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ κοινωνικισ
επανζνταξθσ.
Άπθπο 11
Μονάδερ εκηέλεζηρ ηος μέηπος

1. Το προβλεπόμενο ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο αϋ του Ποινικοφ Κϊδικα
ειδικό τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου αποτελεί τμιμα δθμόςιου
(ψυχιατρικοφ ι γενικοφ) νοςοκομείου, με μικρό αρικμό κλινϊν και διακζτει κατάλλθλθ
υλικοτεχνικι υποδομι και εξοπλιςμό για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των ατόμων
που νοςθλεφονται. Παρζχει εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ αυξθμζνθσ φροντίδασ και
αςφάλειασ, για τισ οποίεσ προβλζπεται αρικμθτικά αυξθμζνο και κλινικά ειδικά
εκπαιδευμζνο προςωπικό.
2. Τo προβλεπόμενο ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο βϋ του Ποινικοφ Κϊδικα
ψυχιατρικό τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου αποτελεί τμιμα
δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου και παρζχει υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ
ανάλογεσ προσ τισ προςφερόμενεσ ςτουσ ακοφςια νοςθλευόμενουσ ψυχικά αςκενείσ.
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3. Η προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο γϋ του Ποινικοφ Κϊδικα
εξωνοςοκομειακι Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ περιλαμβάνει: (α) τα Κζντρα Ψυχικισ Υγείασ,
που αποτελοφν δθμόςιεσ μονάδεσ ψυχικισ υγείασ, τα οποία προςφζρουν κεραπεία και
παρακολοφκθςθ ατόμων που χρειάηονται ψυχιατρικι φροντίδα ςφμφωνα με το άρκρο
5 του νόμου 2716/1999, και (β) τισ κινθτζσ μονάδεσ ψυχικισ υγείασ, που παρζχουν
υπθρεςίεσ κεραπείασ ι ειδικισ φροντίδασ ςτισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ
ψυχικισ υγείασ ι και κατ’ οίκον ςε άτομα που διαβιοφν ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ
και είτε δεν ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ςε εξωτερικό ιατρείο δθμοςίου ψυχιατρικοφ ι
γενικοφ νοςοκομείου ι Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ είτε δεν υπάρχουν υπθρεςίεσ ςτον
τομζα ψυχικισ υγείασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 7 και 11 παράγραφοσ
1 του νόμου 2716/99.
4. Το προβλεπόμενο ςτο άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο γϋ του Ποινικοφ Κϊδικα
εξωτερικό ιατρείο δθμοςίου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου αποτελεί τμιμα
νοςοκομείου που παρζχει υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ.
Άπθπο 12
Έναπξη εκηέλεζηρ ηος μέηπος

1. Η ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ του μζτρου γίνεται με ζγγραφθ παραγγελία του αρμόδιου
ειςαγγελζα προσ τον διευκυντι των μονάδων που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο
άρκρο, ο οποίοσ και οφείλει να εκτελζςει τθν παραγγελία.
2. 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.
3. Μεταξφ περιςςότερων μονάδων που ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία, ο ειςαγγελζασ,
αρχικϊσ ι ςτθ ςυνζχεια, επιλζγει εκείνθ που είναι εγγφτερα ςτον τόπο κατοικίασ του
ατόμου ι τθσ οικογζνειάσ του ι κρίνεται καταλλθλότερθ γι’ αυτό.
Άπθπο 13
Διζαγυγή ζε ειδικό ή κοινό ημήμα νοζοκομείος

1. Η ειςαγγελικι παραγγελία προσ τον διευκυντι του ειδικοφ ι κοινοφ ψυχιατρικοφ
τμιματοσ δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου (άρκρο 69, παράγραφοσ 3,
ςτοιχεία αϋ και βϋ του Ποινικοφ Κϊδικα) ςυνοδεφεται από πλιρεσ αντίγραφο δικαςτικισ
απόφαςθσ ι βουλεφματοσ ι διάταξθσ του ανακριτι ι απόφαςθσ αλλοδαπισ δικαςτικισ
αρχισ. Εάν δεν ζχει κακαρογραφεί θ απόφαςθ ι το βοφλευμα, ςυνάπτεται απόςπαςμα
και ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηεται υποχρεωτικά και πλιρεσ αντίγραφο. Κατά τθν ειςαγωγι
ςυντάςςεται ςχετικι ζκκεςθ.
2. Η ειςαγωγι διενεργείται ωσ εξισ: α) ζκδοςθ ειςιτθρίου, β) καταγραφι ατομικϊν
ςτοιχείων (ςτοιχεία ταυτότθτασ, τόποσ τελευταίασ διαμονισ, νόμιμοσ αντιπρόςωποσ ι
πρόςωπα επικοινωνίασ, κριςκευμα κ.ά.), γ) καταγραφι χρθμάτων και εγγράφων
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(δελτίου ταυτότθτασ, βιβλιαρίου υγείασ και ΑΜΚΑ ι βιβλιαρίου πρόνοιασ (απορίασ) ι
πιςτοποιθτικοφ κοινωνικισ προςταςίασ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ ι δελτίου
υποβολισ αίτθςθσ για πολιτικό άςυλο, ι το ςχετικό ζγγραφο αναγνϊριςθσ τθσ
ιδιότθτασ του πρόςφυγα, διαβατθρίου και ευρωπαϊκισ κάρτασ υγείασ (Ε111) κ.ά.) και
φφλαξθ αυτϊν αν ςυντρζχει λόγοσ, δ) εξζταςθ ιατρικι και ψυχιατρικι, ε) τιρθςθ
θλεκτρονικοφ ι ζγγραφου ιατρικοφ φακζλου, ςτ) ςυνζντευξθ με κοινωνικό λειτουργό,
και η) τιρθςθ φακζλου από τθν κοινωνικι υπθρεςία.
3. Η δαπάνθ κεραπείασ καλφπτεται από το κράτοσ ι από τον αςφαλιςτικό φορζα του
ατόμου.
4. Η μονάδα, αμζςωσ μετά τθν ειςαγωγι, παραδίδει ςτον κεραπευόμενο, ςε γλϊςςα
που κατανοεί, 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.
5. Κατά τθν παραμονι του ατόμου για κεραπεία τθροφνται τα προβλεπόμενα αρχεία
και βιβλία κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ και επιπλζον βιβλίο καταγραφισ των
επιβλθκζντων μζςων αυξθμζνθσ ψυχιατρικισ φροντίδασ και αςφάλειασ του παρόντοσ
νόμου .
Άπθπο 14
Έναπξη ηηρ ςποσπευηικήρ θεπαπείαρ και παπακολούθηζηρ

1. Για τθν ζναρξθ τθσ υποχρεωτικισ κεραπείασ και παρακολοφκθςθσ ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα ςε εξωνοςοκομειακι Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ ι ςε εξωτερικό ιατρείο
δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου (άρκρο 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο γϋ
του Ποινικοφ Κϊδικα) εφαρμόηονται αναλόγωσ οι παράγραφοι 1 και 2 του
προθγοφμενου άρκρου.
2. Ο κεράπων ψυχίατροσ εκπροςωπεί τθ κεραπευτικι ομάδα και προτείνει
εξατομικευμζνο κεραπευτικό ςχζδιο που περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα από τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 10 μζτρα, κακϊσ και τθν εποπτεία των ςυνκθκϊν εκτζλεςισ
τουσ. Το ςχζδιο αυτό 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.
3. Η τυχόν δαπάνθ ειςιτθρίου καλφπτεται από το κράτοσ ι και από τον αςφαλιςτικό
φορζα του ατόμου.

Άπθπο 15
Ανηικαηάζηαζη ή άπζη θεπαπεςηικού μέηπος

Κατά τθν αντικατάςταςθ ι άρςθ του κεραπευτικοφ μζτρου κατά το άρκρο 70
παράγραφοσ 2 του Ποινικοφ Κϊδικα, ςυνεκτιμάται θ κατάςταςθ τθσ ψυχικισ υγείασ του
ατόμου, το ςτάδιο βελτίωςισ τθσ και θ φπαρξθ κατάλλθλου υποςτθρικτικοφ ςυγγενικοφ
7

ι άλλου περιβάλλοντοσ. Πιο ςυγκεκριμζνα ςυνεκτιμάται αν το άτομο: α) ευρίςκεται ςε
ςτάςιμθ κατάςταςθ ι υποτροπι, β) ευρίςκεται ςε ςτάδιο βελτίωςθσ ι αποκεραπείασ, γ)
ςυμμετζχει ςε αναγνωριςμζνα προγράμματα ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ και
κοινωνικισ επανζνταξθσ, δ) λαμβάνει άδειεσ και τθρεί τουσ όρουσ τουσ, και ε) διαβιεί ςε
μονάδεσ ψυχοκοινωνικισ αποκατάςταςθσ ςτθν κοινότθτα ι ςε ανάδοχθ οικογζνεια ι με
τθν οικογζνειά του.
Άπθπο 16
Δκηέλεζη θεπαπεςηικού μέηπος

1.Οι ςυνκικεσ νοςθλείασ πρζπει να εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ κεραπείασ. Τα
αναγκαία περιοριςτικά μζτρα δεν επιτρζπεται να αποκλείουν απαραίτθτα για τθ
κεραπεία μζςα, όπωσ οι άδειεσ, οι οργανωμζνεσ ζξοδοι, θ διαμονι ςε εποπτευόμενουσ
εξωτερικοφσ χϊρουσ, εφόςον δεν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα
άλλων ι και του ίδιου του κεραπευομζνου.
2. Τθ χοριγθςθ άδειασ αποφαςίηει ο (Επιςτθμονικόσ) Διευκυντισ τθσ μονάδασ όπου
εκτελείται το μζτρο, κατόπιν ειςιγθςθσ του κεράποντοσ ψυχιάτρου. Η χοριγθςθ τθσ
άδειασ υπογράφεται από αυτόν και τθ Διοίκθςθ τθσ μονάδασ και τίκεται υπόψθ του
αρμόδιου ειςαγγελζα. Ο κεραπευόμενοσ δθλϊνει τθν ακριβι διεφκυνςθ διαμονισ του
και θ κοινωνικι υπθρεςία εξετάηει ότι είναι εξαςφαλιςμζνθ θ διαβίωςι του κατά τθ
διάρκεια τθσ άδειασ. Η άδεια μπορεί να εξαρτθκεί και από τον όρο ότι κατά τθν ζξοδό
του από το τμιμα και τθν επιςτροφι του κα ςυνοδεφεται από ςυγγενικό του πρόςωπο
ι τον δικαςτικό ςυμπαραςτάτθ του.
3. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ αδειϊν ι φυγισ ενθμερϊνονται αμζςωσ οι αςτυνομικζσ
αρχζσ και ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ. Ο κεραπευόμενοσ δεν κεωρείται κρατοφμενοσ κατά
τθν ζννοια των άρκρων 172 και 173 του Ποινικοφ Κϊδικα. Το προθγοφμενο εδάφιο δεν
ιςχφει ςε περίπτωςθ κεραπείασ ςε ψυχιατρικό παράρτθμα καταςτιματοσ κράτθςθσ.
4. Μζςα αυξθμζνθσ ψυχιατρικισ φροντίδασ και αςφαλείασ, όπωσ θ προφυλακτικι
απομόνωςθ και ο ςωματικόσ περιοριςμόσ μποροφν να λθφκοφν μόνο για όςουσ
εκδθλϊνουν αυτοκαταςτροφικι ι βίαιθ ςυμπεριφορά, ςτο κάκε είδουσ προςωπικό ι
τρίτουσ. Τα ωσ άνω μζςα αποφαςίηονται και εφαρμόηονται ςφμφωνα με τισ ψυχιατρικζσ
οδθγίεσ και τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν πρόλθψθ των
βαςανιςτθρίων και τθσ απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ (CPT), και
τθσ Ειδικισ Επιτροπισ Ελζγχουσ Προςταςίασ των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικζσ
Διαταραχζσ αφοφ προθγθκοφν και αποτφχουν τεχνικζσ αποκλιμάκωςθσ τθσ βίαιθσ
ςυμπεριφοράσ.
5.Απαγορεφεται απολφτωσ θ λιψθ μζςων, όπωσ θ ςτείρωςθ, λοβοτομι και άλλεσ
ανάλογεσ επεμβάςεισ ι κεραπείεσ οι οποίεσ προξενοφν μθ αναςτρζψιμεσ καταςτάςεισ
ςτθν υγεία του ατόμου, κυρίωσ όταν αυτό δεν είναι ικανό να δϊςει ελεφκερθ
ςυναίνεςθ κατόπιν ενθμζρωςθσ.
Άπθπο 17
ύζηαζη και ζηελέσυζη Διδικών Σμημάηυν Νοζοκομείυν
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1. Η ςφςταςθ, κατάργθςθ ι ςυγχϊνευςθ των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 11,
παράγραφοσ 1, ειδικϊν τμθμάτων δθμόςιων ψυχιατρικϊν ι γενικϊν νοςοκομείων
γίνεται με προεδρικό διάταγμα, φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Υγείασ και
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο τρόποσ οργάνωςθσ,
ςτελζχωςθσ και λειτουργίασ των ανωτζρω τμθμάτων κακορίηεται με κοινι απόφαςθ
των ίδιων Υπουργϊν.
2. Τα προβλεπόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο τμιματα ςτελεχϊνονται από
διεπιςτθμονικι κεραπευτικι ομάδα που αποτελείται κυρίωσ από ψυχιάτρουσ,
νοςθλευτζσ, ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, εργοκεραπευτζσ και επιςκζπτεσ
υγείασ, οι οποίοι διακζτουν ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία για τθν εκπλιρωςθ των
κακθκόντων τουσ.
3. Το διοικθτικό και λοιπό προςωπικό που υπθρετεί ςτα προβλεπόμενα ςτθν
παράγραφο 1 τμιματα λαμβάνει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςχετικά με το περιεχόμενο των
υποχρεϊςεϊν του και τον τρόπο άςκθςθσ των κακθκόντων του πριν από τθν ανάλθψθ
των κακθκόντων αυτϊν.
Άπθπο 18
Απμοδιόηηηερ ειζαγγελικού λειηοςπγού

1. Στισ Ειςαγγελίεσ Πρωτοδικϊν Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ, κακϊσ και ςτισ Ειςαγγελίεσ
ςτθν περιφζρεια των οποίων λειτουργεί ειδικό τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ
νοςοκομείου ι ψυχιατρικό τμιμα τζτοιου νοςοκομείου, ι εκτελοφνται τα μζτρα του
άρκρου 69, παράγραφοσ 3, ςτοιχείο γϋ του Ποινικοφ Κϊδικα, ςτθν αρχι κάκε
δικαςτικοφ ζτουσ, με απόφαςθ του διευκφνοντοσ τθν Ειςαγγελία, ορίηεται ζνασ
Ειςαγγελζασ ι Αντειςαγγελζασ Πρωτοδικϊν με τον αναπλθρωτι του, ωσ αρμόδιοσ: α)
για τθν εκτζλεςθ των δικαςτικϊν αποφάςεων που επιβάλλουν το μζτρο αςφαλείασ των
άρκρων 69 και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα, β) για τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ του
ειδικοφ Τμιματοσ του δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου και γ) για τον
ςυντονιςμό και τθ ςυνεργαςία τθσ Ειςαγγελίασ με τθ Διεφκυνςθ τθσ μονάδασ όπου
εκτελείται το προβλεπόμενο ςτα άρκρα 69 και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα μζτρο
αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο δικαςτικό ζλεγχο τθσ διάρκειασ του μζτρου (ανά ζτοσ
εξακολοφκθςθ, παράταςθ του μζγιςτου χρόνου διάρκειασ) και τθν ειςαγωγι ςτο
Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο των αιτιςεων για άρςθ ι αντικατάςταςι του.
2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αςκοφνται με προςωπικι
παρουςία του ειςαγγελικοφ λειτουργοφ ςτθ μονάδα, τθν οποία επιςκζπτεται
τουλάχιςτον μία φορά ανά δεκαπενκιμερο για να διαπιςτϊςει τθν νόμιμθ εκτζλεςθ του
επιβλθκζντοσ μζτρου, να ενθμερωκεί από το προςωπικό, να ςυνεργαςκεί με τον
επιςτθμονικά υπεφκυνο ιατρό και να δεχκεί ςε ακρόαςθ τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα.
3. Κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ο ειςαγγελζασ μπορεί να ηθτιςει τθν ζκφραςθ
Γνϊμθσ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου τθσ μονάδασ όπου εκτελείται το μζτρο ςχετικά
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με τθν εφαρμοηόμενθ κεραπευτικι αγωγι και ιδίωσ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα
μζςων αυξθμζνθσ ψυχιατρικισ φροντίδασ και αςφάλειασ.

Άπθπο 19
Έλεγσορ ηηρ εκηέλεζηρ ηος μέηπος

Ο ζλεγχοσ εκτζλεςθσ του μζτρου αςκείται, από τισ κατά νόμον αρμόδιεσ Αρχζσ και
Υπθρεςίεσ και ιδίωσ, από τισ ακόλουκεσ ανεξάρτθτεσ αρχζσ και επιτροπζσ ι Σϊματα: α)
τον Συνιγορο του Πολίτθ, β) τθν Εκνικι Επιτροπι Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, γ) το
Σϊμα Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου Καταςτθμάτων Κράτθςθσ για τα ψυχιατρικά τμιματα
των καταςτθμάτων κράτθςθσ, δ) το Σϊμα Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ Πρόνοιασ για
τισ μονάδεσ που λειτουργοφν εντόσ ψυχιατρικϊν ι γενικϊν νοςοκομείων, τα Κζντρα
Ψυχικισ Υγείασ και τισ κινθτζσ μονάδεσ ψυχικισ υγείασ και ε) τθν Ειδικι Επιτροπι
Ελζγχου Προςταςίασ των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικζσ Διαταραχζσ του
Υπουργείου Υγείασ.

Άπθπο 20
Λήξη ηος μέηπος

1. Το μζτρο ολοκλθρϊνεται όταν εκλείψει ο κεραπευτικόσ λόγοσ για τον οποίο
επιβλικθκε.
2. Η άρςθ του μζτρου αποφαςίηεται από το Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο ςτθν
περιφζρεια του οποίου εκτελείται, ςφμφωνα με τα άρκρα 70 και 70Α του Ποινικοφ
Κϊδικα και παραγγζλλεται από τον αρμόδιο ειςαγγελζα, ο οποίοσ διαβιβάηει και
αντίγραφο τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ςτον Διευκυντι τθσ μονάδασ όπου εκτελείται το
μζτρο για να τεκεί ςτον φάκελο του κεραπευομζνου.
3. Ο επιςτθμονικόσ Διευκυντισ τθσ μονάδασ ενθμερϊνει τον Τομζα Ψυχικισ Υγείασ του
τόπου διαμονισ του ατόμου ςτο οποίο ζχει επιβλθκεί το μζτρο αςφαλείασ των άρκρων
69 και 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα, ο οποίοσ μεριμνά για τθ ςυνζχεια τθσ φροντίδασ,
κακϊσ και για τθν ομαλι επάνοδο και προςαρμογι του ςτο κοινωνικό, επαγγελματικό
και οικογενειακό του περιβάλλον, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο.
ΜΔΡΟ Γ΄
Καηαπγούμενερ και μεηαβαηικέρ διαηάξειρ
Άπθπο 21
Καηαπγούμενερ και μεηαβαηικέρ διαηάξειρ

1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται τα άρκρα 38 ζωσ 41 του Ποινικοφ
Κϊδικα, όπωσ και κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του.
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2. Το 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. Η
ποινι τθσ φυλάκιςθσ ι τθσ κάκειρξθσ που ζχει επιβάλλει το δικαςτιριο κατ’ εφαρμογι
του καταργοφμενου άρκρου 40 του Ποινικοφ Κϊδικα, δεν επθρεάηεται και εκτελείται,
ςφμφωνα με όςα ορίηει το άρκρο 70Α του Ποινικοφ Κϊδικα, μετά τθν ολοκλιρωςθ του
μζτρου αςφαλείασ.
3. Μζτρο αςφαλείασ που ζχει επιβλθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 69 του Ποινικοφ Κϊδικα
και δεν ζχει ολοκλθρωκεί, εκτελείται με βάςθ τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Εντόσ τριϊν
μθνϊν, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, ο ειςαγγελζασ που ορίηεται ςτο άρκρο 18,
εξετάηει όλουσ του φακζλουσ των προςϊπων που τελοφν υπό το κακεςτϊσ του άρκρου
69 του Ποινικοφ Κϊδικα.
4. Μζχρι τθν ζκδοςθ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 17 του
παρόντοσ, ωσ ειδικό τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου ι ψυχιατρικό
τμιμα δθμόςιου ψυχιατρικοφ ι γενικοφ νοςοκομείου νοοφνται τα ανικοντα ςτο
Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Αττικισ, το Ψυχιατρικό Νοςοκομείο «Δρομοκαΐτειο» και το
Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ.
Άπθπο 22
Έναπξη ιζσύορ

Η ιςχφσ των διατάξεων του νόμου αυτοφ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

11

