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ΧΦΡΟΝΙΣΙΚΟ KΧΓΙΚΑ  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ  

ΡΚΖΚΑ Α'  
ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 
  

Άξζξν 1 
Καλόλεο εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαη έθηηζεο πνηλώλ θαη 
κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηεο ειεπζεξίαο 

1. Νη θαλφλεο πνπ αθνινπζνχλ ξπζκίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
πνηληθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έθηηζε πνηλψλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο θαηά 
ηεο ειεπζεξίαο, ηα πνηληθά δηθνλνκηθά κέηξα θαηά ηεο ειεπζεξίαο θαη ηα κέηξα 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο ειεπζεξίαο, ζχκθσλα κε ην Πχληαγκα, ηηο 
δηεζλείο ζπκβάζεηο, ηνπο λφκνπο θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' 
εμνπζηνδφηεζή ηνπο. Θαηά ηελ εξκελεία ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε νη δηεζλψο 

απνδεθηέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 
2. Θξαηνχκελνη ζεσξνχληαη άηνκα πνπ εθηίνπλ πνηλέο θαηά ηεο ειεπζεξίαο, νη 
ππφδηθνη θαη φζνη θξαηνχληαη θαηά ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη νη ππφ 

απέιαζε δηακέλνληεο αιινδαπνί ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο (άξζξν 74 παξ. 4 
ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα). H θχιαμε αθαηαιφγηζησλ εγθιείζησλ (άξζξν 69 ΞΘ) θαη ε 
εηζαγσγή αιθννιηθψλ θαη ηνμηθνκαλψλ ζε ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα (άξζξν 71 

ΞΘ) δηέπνληαη αλαινγηθά απφ ηηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα, 
εθηφο αλ νξίδεηαη αιιηψο ζε άιιν λφκν.  

3. Όπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα «κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ» λνείηαη ε ππαγσγή 
ηνπο ζηνπο θαλφλεο ηνπ παξφληνο. 
4. «Θαηαζηήκαηα θξάηεζεο» ή «θπιαθέο» ραξαθηεξίδνληαη φζα νξίδνληαη ζην 

Ρξίην Θεθάιαην ηνπ παξφληνο.  
 
Άξζξν 2  

Ννκηκόηεηα ζηε κεηαρείξηζε, δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ 
θξαηνπκέλσλ 
1. Θαηά ηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, εληζρχεηαη ν απηνζεβαζκφο 
θαη ε ζπλαίζζεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο θαη δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμε 
ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε.  

2. Θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ παξφληνο θψδηθα ζχκθσλα κε ην άξζξν 
1 παξ. 1 δελ πεξηνξίδεηαη θαλέλα άιιν αηνκηθφ δηθαίσκα ησλ θξαηνπκέλσλ εθηφο 
απφ ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία. Ζ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα 

ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπο αλαγλσξίδεη ν λφκνο, απηνπξνζψπσο ή κε 
αληηπξφζσπν, απνηειεί νπζηψδε ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο.  
3. Νη θξαηνχκελνη έρνπλ δηθαίσκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζην 

θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηελ 
αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ. Ζ θξάηεζε νξγαλψλεηαη έηζη ψζηε λα 
δηεπθνιχλεη ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ ειεχζεξε θνηλσλία.  

4. Ρα κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο 
δελ εκπνδίδνπλ ηελ άζθεζε ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ αηνκηθψλ θαη 
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ηα κέηξα 

απηά είλαη δπλαηφλ λα ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηνπο ζπλήζεηο φξνπο 
δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ θαη εμεηδηθεχνληαη 

απφ ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ  
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Πε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηνλ 
ρξφλν θξάηεζεο ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία θαηά πεξίπησζε κέηξα γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ή παξελεξγεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 
ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο.  



 2 

5. Νη θξαηνχκελνη έρνπλ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο 
λφκηκεο εληνιέο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, πνπ εθδίδνληαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη 

θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο επηαμίαο θαη νκαιήο θνηλήο δηαβίσζεο κέζα 
ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ 
πνπ πξνβιέπνπλ ηελ έμνδφ ηνπο απφ απηφ. 

6. Θαηά ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Διιήλσλ 
επξσβνπιεπηψλ θαη ηα δεκνςεθίζκαηα νξγαλψλνληαη εθινγηθά ηκήκαηα ζε θάζε 
θαηάζηεκα θξάηεζεο. Νη θξαηνχκελνη πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ςεθίδνπλ κε βάζε εηδηθνχο 
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
π.δ. 55/1999 (ΦΔΘ 58 Α') γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, φπσο ηζρχεη. Θαηά ηα 

ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εθινγηθήο λνκνζεζίαο. 
Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.  
7. Ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ζηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ αζθείηαη απφ ηνλ 
αξκφδην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ θαη απφ ην Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ. 

 
Άξζξν 3 
Ιζόηεηα ζηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ 

1. Απαγνξεχεηαη θάζε δπζκελήο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ, ηδίσο 
εθείλε πνπ βαζίδεηαη ζην θχιν, ηε θπιή, ην ρξψκα, ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ, ηελ εζληθή ή 
εζλνηηθή θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία, ηελ πεξηνπζία ή ηηο ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο.  
2. Δηδηθή κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ επηθπιάζζεηαη, φηαλ δηθαηνινγείηαη απφ 

ηε λνκηθή ή ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζή ηνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 
παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο, εθφζνλ γίλεηαη ππέξ ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη. 
3. Δηδηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ζρεηηθέο κε ηε δηαηξνθή, ηελ 
άζθεζε ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ, ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο γηα 
ΑΚΔΑ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ επάισησλ θξαηνπκέλσλ απφ άιινπο 
θξαηνπκέλνπο.  

  
Άξζξν 4  
Έλλνκε πξνζηαζία ησλ θξαηνπκέλσλ 

1. Πηελ πεξίπησζε παξάλνκεο ελέξγεηαο ζε βάξνο ηνπο ή παξάλνκεο εληνιήο, νη 
θξαηνχκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαθέξνληαη κέζα ζε εχινγν ρξφλν ζην 
Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θψδηθα, δελ ηνπο παξέρεηαη άιιν έλδηθν βνήζεκα. Κέζα ζε δεθαπέληε 
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη ην αίηεκά 
ηνπο ή κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνξάο, αλ δελ εθδφζεθε 

απφθαζε, νη θξαηνχκελνη έρνπλ δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην Γηθαζηήξην Έθηηζεο 
Ξνηλψλ. Ρν Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ, εθφζνλ δερζεί θαη' νπζίαλ ηελ 
πξνζθπγή, δηαηάζζεη ηελ άξζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξάλνκε ελέξγεηα ή εληνιή ή ηηο θαηά ηα αλσηέξσ ζπλζήθεο θξάηεζεο. Ν 
θξαηνχκελνο ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Ξνηλψλ 
κπνξεί λα έρεη δσξεάλ λνκηθή αξσγή απφ κέιε ηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ ηνπ 

ηφπνπ θξάηεζεο, ηα νπνία εγγξάθνληαη ζε εηδηθφ θαηάινγν πνπ απνζηέιιεη θάζε 
έηνο ν Ξξφεδξνο ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ ζηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ 
ιεηηνπξγφ. 

2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ, ε νπνία αζθεί ηε δηνηθεηηθή επνπηεία επί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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θαηαζηήκαηνο, ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά, κεξηκλά γηα ηελ άκεζε ζπκκφξθσζε ησλ 
νξγάλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο 

θξάηεζεο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Ξνηλψλ θαη ειέγρεη ηνπο ππεπζχλνπο.  
3.Ζ δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ππνρξενχηαη λα δηαβηβάδεη ην αξγφηεξν κέζα ζε 
ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο θάζε αλαθνξά ή επηζηνιή θξαηνπκέλνπ απεπζπλφκελε 

πξνο δεκφζηα αξρή ή δηεζλή νξγαληζκφ, ρσξίο λα ιακβάλεη γλψζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο.  
4. Ζ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο 

ελεκεξψλνπλ ηνλ θξαηνχκελν ζρεηηθά κε ηελ αξκφδηα γηα ηελ επψλπκε αλαθνξά 
ηνπ εζληθή αξρή ή δηεζλή νξγαληζκφ, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν αλαθνξάο.  
5. Όιεο ηηο θαηά ηνλ παξφληα θψδηθα αηηήζεηο, αλαθνξέο θαη πξνζθπγέο πξνο ηα 

φξγαλα ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ ή ην Γηθαζηήξην 
Έθηηζεο Ξνηλψλ δηθαηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλήιηθσλ θξαηνπκέλσλ λα 
ππνβάιινπλ θαη νη θαηά ηνλ λφκν αζθνχληεο ηε γνληθή κέξηκλα. 

 
Άξζξν 4Α  
Αίηεζε γηα δίθαηε ηθαλνπνίεζε 

1. Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
19 ηνπ παξφληνο, ν θξαηνχκελνο κπνξεί κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ θαη εληφο έμη 
κελψλ απφ απηήλ, λα δεηήζεη κε αίηεζε δίθαηε ηθαλνπνίεζε. Ζ αίηεζε ζηξέθεηαη 

θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ πνπξγφ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

2. Αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 
νπνίνπ εδξεχεη ην θαηάζηεκα θξάηεζεο απφ ην νπνίν έγηλε ε απνθπιάθηζε. Ζ 
αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ δηθεγφξν, γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 94-105 ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Γηα ηελ άζθεζε 
ηεο αίηεζεο θαηαβάιιεηαη παξάβνιν, ην νπνίν νξίδεηαη ζε δηαθφζηα (200) επξψ 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Ρν χςνο ηνπ πνζνχ αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
θαη Νηθνλνκηθψλ. Ζ αίηεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε εάλ δελ θαηαβιεζεί 
παξάβνιν κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. 

3. Ζ αίηεζε αζθείηαη κε θαηάζεζε δηθνγξάθνπ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ 
ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη επηδίδεηαη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ ζηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ν 

νξηζκφο δηθαζίκνπ δηελεξγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζε ρξφλν πνπ δελ κπνξεί λα 
απέρεη πάλσ απφ πέληε (5) κήλεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Πηελ πεξίπησζε 
αηηήζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη πξνζεζκίεο ησλ άξζξσλ 226-314 ηνπ Θψδηθα 

Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ζπληέκλνληαη θαηά ην ήκηζπ. Θαηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη 
νη δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 
4. Ρν δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ην αλ ζπληξέρεη κε ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπλεθηηκψληαο, ηδίσο, ηα 
εμήο: α) ηηο γεληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο 
παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 18 θαη ηε δηάξθεηα ηεο κε ηήξεζεο ησλ 

αλσηέξσ πξνδηαγξαθψλ, β) ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 
4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο θψδηθα,γ) ηελ ηπρφλ ρνξήγεζε επεξγεηηθνχ 
ππνινγηζκνχ εθηηηέαο πνηλήο θαη’ εθαξκνγή ησλ εδαθίσλ 3 θαη 4 ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ παξφληνο θψδηθα θαη δ) ηα ηπρφλ αηηήκαηα 
κεηαγσγήο ηνπ θξαηνπκέλνπ. Όηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ζπληξέρεη ιφγνο δίθαηεο 
ηθαλνπνίεζεο, ην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ην αλ πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηε δίθαηε ηθαλνπνίεζε θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε νξίδεη ην 
χςνο απηήο. Αλ γίλεη απνδεθηή ε αίηεζε, επηβάιινληαη ζην Γεκφζην ηα δηθαζηηθά 
έμνδα ηνπ αηηνχληνο. Πε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο, κπνξεί λα επηβάιιεηαη 

δαπάλε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαη’ εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ, αλεξρφκελε έσο θαη 
ην ηξηπιάζην ηνπ χςνπο ηνπ παξαβφινπ, εάλ δε απνξξηθζεί σο πξνθαλψο 
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απαξάδεθηε ή αβάζηκε, ην πνζφ ηεο δαπάλεο κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη ην 
πεληαπιάζην ηνπ χςνπο ηνπ παξαβφινπ. 

5. Νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη επί αηηήζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 
πξνζβάιινληαη κε έλδηθα κέζα. Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία επηδηθάδεηαη ην 
ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο εθηειείηαη θαηά ηηο νηθείεο, πεξί 

εληάικαηνο πιεξσκήο, δηαηάμεηο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο ζηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
Ζ είζπξαμε ηνπ πνζνχ απηνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ε νπνία γίλεηαη κε θαηάζρεζε ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο απηνχ. 
Αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ επηηξέπεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε 
ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο ζηνλ πνπξγφ. Γηα ηελ θάιπςε 

ηεο δαπάλεο πξνο δίθαηε ηθαλνπνίεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
εγγξάθεηαη θαη’ έηνο εηδηθή πίζησζε ζηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ, ζε πεξίπησζε 
δε πνπ δελ έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ε εγγεγξακκέλε 

είλαη αλεπαξθήο ή έρεη εμαληιεζεί, ηεξείηαη ε, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, 
δηαδηθαζία εγγξαθήο ή κεηαθνξάο πίζησζεο. 
 

Άξζξν 5 
πκκεηνρή θξαηνπκέλσλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ 
θξάηεζεο 

Πηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαζνξίδνληαη 
νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία έθθξαζεο γλψκεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ην πξνζθεξφκελν ζπζζίηην, ηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ θξάηεζεο, 

ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ δηεμαγσγήο ησλ 
επηζθεπηεξίσλ. 
 

ΡΚΖΚΑ Β: ΝΟΓΑΛΑ ΑΠΘΖΠΖΠ ΠΥΦΟΝΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΠΙΙΝΓΗΘΑ 
ΝΟΓΑΛΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΟΑΡΖΠΖΠ 
  

Άξζξν 5Α 
Γεληθόο Γξακκαηέαο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο  
1. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο Ξξντζηαηαη ηεο αληίζηνηρεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη, κεηαμχ άιισλ, θαηεπζχλεη ην έξγν ηεο απνηειεζκαηηθήο 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, ησλ ππεξεζηψλ 

επηκειεηψλ αλειίθσλ θαη θνηλσληθήο αξσγήο, ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο θαη 
Διέγρνπ Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο θαη ηεο Θεληξηθήο Δπηηξνπήο Κεηαγσγψλ,  
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Νξγαληζκφ ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ν Γεληθφο Γξακκαηεάο 
Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο εθπνλεί ην Πηξαηεγηθφ Πρέδην γηα ην Πσθξνληζηηθφ 
Πχζηεκα, ην νπνίν αλαζεσξείηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη δεκνζηεχεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ρν Πηξαηεγηθφ Πρέδην ζέηεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 
γηα ηελ άζθεζε ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, ζπλνδεχεηαη δε απφ ζρέδην δξάζεο θαη 
νηθνλνκηθή έθζεζε ηα νπνία ζπληάζζνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 
πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 
2. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο ζηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ σο πξνο ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο επηθνπξείηαη απφ απηνηειή 

νξγαληθή κνλάδα, επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ππφ ηνλ ηίηιν «Γηεχζπλζε 
Δπηρεηξήζηαθήο επάξθεηαο θαη Γηαρείξηζεο Θξίζεσλ», κε ηηο αθφινπζεο 
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αξκνδηφηεηεο: α) Ξαξνρή εκπεξηζηαησκέλσλ εηζεγήζεσλ θαη δηακφξθσζε 
πξνηάζεσλ, ηδίσο γηα δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη γηα ηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα 

ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. β) Γηαζθάιηζε ζπλζεθψλ νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπο επάξθεηαο, γ) Αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη ηε δηαρείξηζε 
θξίζεσλ θαη δ) ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ γηα ην 
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Ζ κνλάδα απηή 

ζηειερψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Νξγαληζκφ ηνπ 
πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
 

Άξζξν 6  
Κεληξηθό Δπηζηεκνληθό πκβνύιην Φπιαθώλ  
1. Πην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ζπζηήλεηαη Κεληξηθό Δπηζηεκνληθό πκβνύιην Φπιαθώλ (ΘΔΠΦ), ην νπνίν 
ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο. 
Πην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζπζηήλεηαη 

ελλεακειέο επηζηεκνληθφ – γλσκνδνηηθφ φξγαλν κε ηελ νλνκαζία Θεληξηθφ 
Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην Φπιαθψλ (ΘΔΠΦ) Ρν Ππκβνχιην είλαη ελλεακειέο θαη 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε ηελ νπνία νξίδνληαη ν πξφεδξνο, ν αλαπιεξσηήο 
ηνπ, ηα ηαθηηθά κέιε θαη ηζάξηζκνη αλαπιεξσηέο ηνπο.  Κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ 

νξίδνληαηπξνζσπηθφηεηεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ζηνλ ηνκέα ηνπο.  
2. Ρν ΘΔΠΦ απαξηίδεηαη απφ: α) ηνλ πξφεδξν ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηδηφηεηα 
θαζεγεηή ΑΔΗ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε ζσθξνληζηηθή ή ηελ εγθιεκαηνινγία ή 

ην πνηληθφ δίθαηνθαη ν νπνίνο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ λα εληαρζεί 
ζηελ θαηεγνξία ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, β) - 
γ) δχν κέιε ΓΔΞ ΑΔΗ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε ζσθξνληζηηθή ή ηελ 

εγθιεκαηνινγία ή ην πνηληθφ δίθαην ή ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δ) έλαλ 
επηζηήκνλα κε εηδίθεπζε ζηε ζσθξνληζηηθή ή ηελ εγθιεκαηνινγία ή ην πνηληθφ 
δίθαην, ε) έλαλ εηδηθφ ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο ή θνηλσληνινγίαο ή 

ςπρνινγίαο, ζη) έλαλ εηδηθφ ζηελ επηρεηξεζηαθή ή θνηλσληθή έξεπλα ή ζηελ 
θνηλσληθή πνιηηηθή, δ) έλαλ επηζηήκνλα εμεηδηθεπκέλν ζηε κεηαρείξηζε ησλ 
εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ε) έλαλ εηζαγγειέα ή αληεηζαγγειέα εθεηψλ κε εκπεηξία 

επνπηείαο θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ζ) ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Αληεγθιεκαηηθήο 
θαη Πσθξνληζηηθήο Ξνιηηηθήο ή ηνλ Ππληνληζηή θπιαθψλ ηνπ πνπξγείνπ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ή έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα-

ζηέιερνο θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε εκπεηξία ζηα ζέκαηα κεηαρείξηζεο 
θξαηνπκέλσλ. Πην Ππκβνχιην παξίζηαληαη φηαλ θαινχληαη πξνο ηνχην νη 
Γηεπζπληέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη εθπξφζσπνη νπνηαζδήπνηε άιιεο ζρεηηθήο κε 
ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ππκβνπιίνπ ππεξεζίαο, φπσο νη 
ππεχζπλνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κνλάδσλ θαη πξνγξακκάησλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη άιισλ ππεξεζηψλ έθηηζεο πνηλψλ. Ζ ζεηεία ησλ 
κειψλ ηνπ ΘΔΠΦ είλαη ηξηεηήο. Ρν ΘΔΠΦ ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ 
πξνέδξνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα, βξίζθεηαη ζε απαξηία εθφζνλ 

παξίζηαληαη πέληε ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ θαη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε γλψκε κε ηελ νπνία 
ζπληάζζεηαη ν πξφεδξνο. Κε απφθαζε ηεο Νινκέιεηαο κπνξνχλ εληφο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ λα ζπζηήλνληαη εηδηθέο Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ επεμεξγαζία 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ. Σξέε γξακκαηείαο ηνπ ΘΔΠΦ εθηεινχλ ππάιιεινη ηνπ 
πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ νη νπνίνη 

νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. Πην Ππκβνχιην παξέρνπλ επίζεο ηηο ππεξεζίεο ηνπο έλαο επηζηήκνλαο 



 6 

εηδηθεπκέλνο ζηε ζσθξνληζηηθή ή ηελ εγθιεκαηνινγία θαη έλαο επηζηήκνλαο 
εηδηθεπκέλνο ζηε ζηαηηζηηθή επηζηήκε. Θαινχληαη θαηά πεξίπησζε κέιε 

επηζηεκνληθψλ θαη άιισλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο 
θαη άιιεο ππεξεζίεο έθηηζεο πνηλψλ. 
3. Ρν ΘΔΠΦ είλαη γλσκνδνηηθφ φξγαλν γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ησλ πνηλψλ θαη ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΘΔΠΦ είλαη 
νη εμήο:  
α) Γλσκνδνηεί ή δηαηππψλεη πξνηάζεηο πξνο ηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ζρέδηα λφκσλ, πξνεδξηθψλ 
δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα 
ησλ πνηλψλ θαη ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη ζσθξνληζηηθή 

πνιηηηθή. 
β) πνβάιιεη πξφηαζε πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο γηα 
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Πσθξνληζηηθήο Ξνιηηηθήο θαη 

παξαθνινπζεί, αμηνινγεί ηελ πινπνίεζή ηνπ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  
γ) Ππληάζζεη ζρέδηα εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζσθξνληζηηθήο 
λνκνζεζίαο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ζηαηηζηηθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε αμηφπηζησλ θαη επαξθψλ ζηνηρείσλ. 
δ) Αμηνινγεί εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο θαη εηζεγείηαη γηα ηελ έγθξηζή ηνπο ή πξνηείλεη 
ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πνηλψλ, 

ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα ελδεδεηγκέλα πεδία έξεπλαο θαη ηνπο φξνπο 
δηεμαγσγήο ηεο, επνπηεχεη ηελ πξαγκάησζε θαη ζπληνλίδεη ηηο ζρεηηθέο κειέηεο.  

ε) Αλαπηχζζεη ζπλεξγαζία ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε νξγαληζκνχο θαη 
ππεξεζίεο, εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη ηδξχκαηα, θνηλσληθνχο, 
επηζηεκνληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, θαζψο θαη κε 

Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο κε ζηφρν ηφζν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο φζν θαη 
ηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηλψλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο.  

ζη) πνβάιιεη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ζηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εηήζηα έθζεζε κε ηα πεπξαγκέλα ηνπ, 
θαζψο θαη αλαθνξά γηα ηηο ππάξρνπζεο ηάζεηο ζηε ρξήζε ησλ επηκέξνπο πνηλψλ 

θαη κέηξσλ αζθαιείαο θαη ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο. Θαηά ηε ζχληαμε 
ηεο έθζεζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη εθζέζεηο ζσθξνληζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 
απφδνζεο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη νη εθζέζεηο δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ππεξεζηψλ επηκειεηψλ αλειίθσλ θαη θνηλσληθήο αξσγήο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα 
ηεο πιηθνηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνδνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηλψλ θαη ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ην ζηειερψλεη, εληνπίδνληαη θαίξηεο δπζιεηηνπξγίεο 

ηνπο θαη δηαηππψλνληαη εμεηδηθεπκέλεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο πξνηάζεηο 
λνκνζεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ-δηνηθεηηθνχ πεξηερνκέλνπ αληεγθιεκαηηθήο 
πνιηηηθήο. 

4. Ρα κέιε ηνπ ΘΔΠΦ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο κπνξνχλ λα 
επηζθέπηνληαη αηνκηθά ή νκαδηθά ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, ηηο ππεξεζίεο 
επηκειεηψλ αλειίθσλ θαη θνηλσληθήο αξσγήο θαη άιιεο ππεξεζίεο έθηηζεο πνηλψλ 

θαη κέηξσλ αζθαιείαο, κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή 
ελεκέξσζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, έρνληαο ειεχζεξε 
πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αθψιπηε επηθνηλσλία κε ηνπο 

θξαηνπκέλνπο, ηνπο ππφ επηκέιεηα θαη επηηήξεζε ππνδίθνπο θαη θαηαδίθνπο θαη 
ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζηειερψλνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο. 
5. Ρν Ππκβνχιην επηθνπξείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά 

απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 87 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο. Ζ απνδεκίσζε θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη εθηφο έδξαο 
δηακνλήο ησλ κειψλ ηνπ ΘΔΠΦ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο.  
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Άξζξν 7 
Κεληξηθή Δπηηξνπή Μεηαγσγώλ 

1. Πην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
ζπληζηάηαη Θεληξηθή Δπηηξνπή Κεηαγσγψλ (ΘΔΚ). Ζ Δπηηξνπή απηή ζπγθξνηείηαη 
κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, είλαη ηξηκειήο θαη απνηειείηαη απφ α) ηνλ δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ ησλ 
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο Θνξπδαιινχ σο πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 
δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ ηνπ Δηδηθνχ Θαηαζηήκαηνο Θξάηεζεο Λέσλ Απιψλα, β) ηνλ 

Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηαρείξηζε θξίζεσλ ηνπ 
πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε ηνλ λφκηκν 
αλαπιεξσηή ηνπ θαη γ) ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ 

ησλ Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο κε αλαπιεξσηή ηνπ ππάιιειν ηεο ίδηα Γηεχζπλζεο  
επηζεσξεηή ηνπ ίδηνπ Πψκαηνο, σο κέιε. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ 
ηέζζεξηο θνξέο ην κήλα θαη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία. Σξέε γξακκαηέα 

επηηεινχλ ππάιιεινη ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. 
2. Ζ ΘΔΚ παξαγγέιιεη ηηο κεηαγσγέο θξαηνπκέλσλ εθηφο απφ ηηο κεηαγσγέο πνπ 

γίλνληαη γηα ιφγνπο πγείαο ή δηθνλνκηθνχο θαη ζπλαθείο, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ 
έξγνπ ηεο αλάθξηζεο ή πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί o κεηαγφκελνο ζε δηθαζηήξην ή 
ζε δεκφζηα αξρή. Αηηήκαηα παξακνλήο ή κεηαγσγήο θξαηνπκέλσλ νη νπνίνη έρνπλ 

κεηαρζεί γηα δηθνλνκηθνχο ή ζπλαθείο ιφγνπο θαη επηθαινχληαη ιφγνπο 
πξνζσπηθνχο, νηθνγελεηαθνχο, εξγαζίαο ή απαζρφιεζεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζπλαθείο θαζψο θαη ζρεηηθνχο κε ηελ παξαθνινχζεζε εγθεθξηκέλσλ 
ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ππνβάιινληαη πξηλ ηελ επαλακεηαγσγή ηνπο 
δελ δηαβηβάδνληαη ζηελ ΘΔΚ θαη ηίζεληαη ζην αξρείν σο λφκσ αβάζηκα. Ζ ΘΔΚ 

απνθαζίδεη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία απφ ηνπο θαθέινπο ησλ θξαηνπκέλσλ 
θαη ππεξεζηαθέο αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη καδί κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 
Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, δεηεί πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή 
δηεπθξηλίζεηο απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζεο θαη ξπζκίδεη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηηο 
κεηαγσγέο γηα ηηο νπνίεο έρεη αξκνδηφηεηα, ηδίσο ηελ άκεζε ή ηε ζηαδηαθή 

εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαγγειηψλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζή ηνπο αλ 
ηνχην δεηεζεί αηηηνινγεκέλα απφ ην αξκφδην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 
εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ.  

3. Πε πεξίπησζε απφξξηςεο αηηήκαηνο θξαηνπκέλνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππάξρεη αίηεκα αιιά ε κεηαγσγή πξνσζείηαη απφ ηε δηνίθεζε, νη απνθάζεηο ηεο 
ΘΔΚ είλαη εηδηθψο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο πνπ 

απνξξίπηεη αίηεζε θξαηνπκέλνπ ρνξεγείηαη ζηνλ αηηνχληα ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφ. Ζ απφθαζε ηεο ΘΔΚ κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη γηα ηξίηε ζπλερφκελε 
θνξά ηεθκεξησκέλν αίηεκα θξαηνπκέλνπ γηα κεηαγσγή πξνζβάιιεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κε πξνζθπγή ζην νηθείν Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ εληφο δέθα 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ζ’ απηφλ. Ρν ίδην ηζρχεη 
ζε πεξίπησζε ηξηψλ ζπλερφκελσλ κεηαγσγψλ ηνπ ίδηνπ θξαηνπκέλνπ κε 

πξσηνβνπιία ηεο δηνίθεζεο κε επίθιεζε ιφγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε πξνζθπγή 
αζθείηαη ελφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ηειεπηαίαο δηαηαγήο κεηαγσγήο. 

Δάλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή, ε κεηασγή εθηειείηαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ή ν 
θξαηνχκελνο επηζηξέθεη ζην θαηάζηεκα απφ ην νπνίν κεηήρζε ζηε δεχηεξε 
πεξίπησζε κε παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Ξνηλψλ εθηφο 

αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο ή επείγνληνο  
4. Θάζε άιιν δήηεκα πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 
ΘΔΚ ξπζκίδεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θψδηθα.  

  
Άξζξν 8  
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πκβνύιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο  
1. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο εμεηδηθεχεη ζε θάζε θαηάζηεκα θξάηεζεο 

ηε ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή πνπ ραξάζζεηαη απφ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.  
2. Ρν ζπκβνχιην είλαη ηξηκειέο θαη απαξηίδεηαη απφ: α) ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

θαηαζηήκαηνο σο πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο 
δηνίθεζεο, β) έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ή ςπρνιφγν ή άιινλ ππάιιειν 
θαηεγνξίαο ΞΔ Πσθξνληζηηθνχ Δλειίθσλ, πνπ ελαιιάζζνληαη αλά έηνο κε ζεηξά 

αξραηφηεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη γ) έλαλ θνηλσληνιφγν ή εγθιεκαηνιφγν 
ή γεσπφλν ή άιινλ ππάιιειν θαηεγνξίαο ΡΔ Γηνηθεηηθνχ-Ινγηζηηθνχ πνπ 
ελαιιάζζνληαη αλά έηνο κε ζεηξά αξραηφηεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Πηα 

ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο θαη ζηα  θαηαζηήκαηα ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 
εηδηθά πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο εγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηε λνκνζεζία πεξί εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ην ηξίην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ 

κπνξεί λα είλαη κφληκνο ηαηξφο ή ςπρίαηξνο. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ 
θαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο ςήθν: α) ν Ξξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο 
θχιαμεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, β) εθπξφζσπνη θνξέσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζην θαηάζηεκα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, ζεξαπείαο θ.ιπ., εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο 
θξαηνχκελνο παξαθνινπζεί θάπνην ή θάπνηα απφ απηά. Πηηο πεξηπηψζεηο δ’, ε’, ζ’ 

θαη η’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Ππκβνχιην απαξηίδεηαη απφ: α) 
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο σο πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 

Ξξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο, β) ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο θχιαμεο 
ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη γ) ηνλ Γηνηθεηή ηεο εμσηεξηθήο θξνπξάο ή ηνλ 
λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ζηα 

νπνία δελ ππάξρεη ηκήκα εμσηεξηθήο θξνχξεζεο, ην ηξίην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ 
είλαη ν Γηνηθεηήο ηνπ ηκήκαηνο εμσηεξηθήο θξνχξεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ 
θαιχπηεη ηα θαηαζηήκαηα απηά. Ρα κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 

κε ηε ζχλζεζε απηή ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή θαηάξηηζεο ζρεδίσλ πάγησλ 
πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζπγθξνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ 
ιεηηνπξγνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Αζθάιεηαο 

Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ γεγνλφησλ φπσο 
ζηάζε, απφπεηξα απφδξαζεο, ππξθαγηά, πιεκκχξα θαη ζεηζκφο.  
3. Θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ρξέε εηζεγεηή εθηειεί κέινο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν. Σξέε γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ εθηειεί ππάιιεινο 
ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ δελ είλαη κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ 
θαη ηεξνχληαη πξαθηηθά, πνπ κπνξεί λα είλαη θαηά πεξίπησζε ζπλνπηηθά ή 

αλαιπηηθά.  
4. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο: 
α) ππνβάιιεη πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ 
θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, 
β) εμεηάδεη αλαθνξέο θξαηνπκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο παξάλνκσλ ελεξγεηψλ ζε 
βάξνο ηνπο ή παξάλνκσλ εληνιψλ άιισλ νξγάλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

γ) θαζνξίδεη εηδηθά θξηηήξηα δηάθξηζεο θαη δηαρσξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη 
απνθαζίδεη γηα ηελ νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν 
ηκήκα θαη ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή πξνηείλεη ζηελ ΘΔΚ ηε κεηαγσγή ηνπο ζε 

άιιν, θαηαιιειφηεξν θαηάζηεκα θξάηεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα 
άξζξα 11-15 θαη 22 ηνπ παξφληνο, 
δ) απνθαζίδεη γηα ηελ παξάδνζε εηδψλ δηαηξνθήο ζηνπο θξαηνχκελνπο θαηά ην 

επηζθεπηήξην κέρξη δχν θνξέο ην κήλα θαη ηελ ππνδνρή επηζθεπηψλ ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξάγξαθνο 6 ηνπ παξφληνο, 
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ε) παξαγγέιιεη ηε κεηαγσγή αζζελνχο θξαηνπκέλνπ ζε ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα 
ή λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαηά ηα άξζξα 30 θαη 70 πεξ. δ’  ηνπ παξφληνο κεηά απφ 

ζεηηθή θαη αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη πξνηείλεη 
ζηελ ΘΔΚ ηε κεηαγσγή θξαηνπκέλσλ ζε άιιν θαηάζηεκα θξάηεζεο ζηηο 
πεξηπηψζεηο α’, β’, γ’ θαη ζη’ ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ παξφληνο,  

ζη) γλσκνδνηεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνγξακκαηίδνληαη αξρηηεθηνληθέο θαη 
θηηξηνινγηθέο παξεκβάζεηο ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο θαηά άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ 
παξφληνο, 

δ) επεμεξγάδεηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θπζηθήο, δηαδηθαζηηθήο 
θαη δπλακηθήο αζθάιεηαο, ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ 
Ππληάγκαηνο θαη ησλ λφκσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, 

ε) ζπγθεληξψλεη, θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
ηέιεζεο πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ή θαη αμηφπνηλσλ πξάμεσλ απφ ηνπο 
θξαηνπκέλνπο, 

ζ) δηαρεηξίδεηαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη θξίζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ινηπέο 
αξκφδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο ή εγθξίλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα 
γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηαμίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 
παξφληνο θαη 
η) απνθαζίδεη γηα ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ησλ επηζθεπηεξίσλ θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 50 παξ. 7 ηνπ παξφληνο. 
5. Ρν ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη θάζε άιιε 

θνξά εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, χζηεξα απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ 
πξνέδξνπ ηνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα. Ππλέξρεηαη επίζεο 
εάλ ην δεηήζεη εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα κέιε ηνπ. 

Βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξεπξίζθνληαη φια ηα κέιε πνπ ην ζπγθξνηνχλ θαη νη 
απνθάζεηο ηνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. Αλ δηαηππψλνληαη πεξηζζφηεξεο 
απφ δχν γλψκεο, ην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ ςεθίδεη ππέξ ηεο δπζκελέζηεξεο 

γλψκεο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο πξνζρσξεί ζηε γλψκε εθείλνπ πνπ ςήθηζε ππέξ 
ηεο ακέζσο επηφηεξεο ψζηε λα δηακνξθσζεί πιεηνςεθία. 
6. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαιείηαη νπσζδήπνηε, κε πξνθνξηθή ή 

γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, θαη κπνξεί λα 
παξίζηαηαη ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο. Ν ελδηαθεξφκελνο θξαηνχκελνο 
κπνξεί λα παξίζηαηαη εθφζνλ ην δεηήζεη θαη, εάλ δελ ην δεηήζεη, κπνξεί λα 

θαιείηαη εθφζνλ ε παξνπζία ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία. 
7. Θάζε άιιν δήηεκα πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ξπζκίδεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θψδηθα. 

 
Άξζξν 9 

πκβνύιην αδεηώλ θαη πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ 

1. Ρν Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή θνηλή 
δηαβίσζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζην θαηάζηεκα θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή κεηά ηελ απφιπζή ηνπο. 

2. Ρν ζπκβνχιην είλαη ηξηκειέο θαη απνηειείηαη απφ α) ηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ 
ιεηηνπξγφ, σο πξφεδξν, β) ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη γ) ηνλ 
Ξξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εξγαζίαο ή ηνλ αξραηφηεξν θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη, ειιείςεη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ηνλ 
αξραηφηεξν ππάιιειν θαηεγνξίαο ΞΔ ή ΡΔ, κε ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 
3. Ρν ζπκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηαθηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

αδεηψλ κεηά απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ αηηήζεσλ θξαηνπκέλσλ, γηα ηε 
δηαπίζησζε ηεο ηέιεζεο πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ηνπο θαη ηελ επηβνιή 
πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ή ηελ επηβξάβεπζε αμηέπαηλσλ πξάμεψλ ηνπο, κεηά απφ 

ηελ ππνβνιή γξαπηψλ αλαθνξψλ ππαιιήισλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 65 ηνπ παξφληνο. Δπίζεο εηζεγείηαη ζην Γηθαζηήξην Έθηηζεο 
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Ξνηλψλ ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν εθηίεηαη ε πνηλή γηα ηελ ηκεκαηηθή έθηηζή ηεο ή ηε 
ρνξήγεζε άδεηαο εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο κε ή ρσξίο παξνρή θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο, ηδίσο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο θξαηνπκέλσλ ή 
ηελ εξγαζία ε νπνία έρεη εμεπξεζεί γη’ απηνχο εθηφο θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο.  
4. Θάζε άιιν δήηεκα πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ξπζκίδεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θψδηθα. 
  
Άξζξν 10 

πκβνύιην εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ 
1. Ρν Ππκβνχιην εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ δηακνξθψλεη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο 
πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κε αμηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 
γλψζεσλ θαη ηεο εηδίθεπζεο ησλ θξαηνπκέλσλ φπνπ είλαη δπλαηφλ. Πην πιαίζην 

απηφ πξνγξακκαηίδεη θαη αλαιακβάλεη δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θνηλσληθή 
επαλέληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ. Ρν ζπκβνχιην είλαη πεληακειέο θαη ζε απηφ 
κεηέρνπλ α) ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, σο πξφεδξνο, β) ν Γηεπζπληήο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, γ) ν αξρηθχιαθαο, δ) ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ή ν ςπρνιφγνο ή 
άιινο ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΞΔ ή ΡΔ, ελαιιαζζφκελνη αλά έηνο κε ζεηξά 
αξραηφηεηαο θαη ε) ν επνπηεχσλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ή ν γεσπφλνο ηεο αγξνηηθήο 

κνλάδαο ή ν Ξξντζηάκελνο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο βηνηερληθήο κνλάδαο ή άιινο 
εμεηδηθεπκέλνο ζε ζέκαηα εξγαζίαο επηζηήκνλαο κε ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο 

ηνπο. Πην ζπκβνχιην θαιείηαη ν θαηά πεξίπησζε αξκφδηνο ππεχζπλνο ζπλεξγείνπ, 
εξγαζηεξίνπ, άιισλ ηνκέσλ εξγαζίαο, εθπαηδεπηηθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ή άιιεο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.  

2. Ρν ζπκβνχιην αλαζέηεη εξγαζία ζε θξαηνπκέλνπο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ή 
εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ ζέζε 
εξγαζίαο κε επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ εκεξψλ πνηλήο ή λα εληαρζνχλ ζε 

εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 
απεμάξηεζεο, θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ή ζε άιιεο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 
δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ θξάηεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 39 ηνπ παξφληνο. Πην πιαίζην απηφ: 
α) αλαζέηεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο ζε θάζε θξαηνχκελν ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο γλψζεηο, ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη θαηαλέκεη 

ηνπο θξαηνπκέλνπο ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη 
ζην θαηάζηεκα, ιακβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο, 

β) πξνζδηνξίδεη ην σξάξην εξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπο, φηαλ ρξεηάδεηαη θαη 
θαηά παξάθακςε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 
γ) παξαθνινπζεί ηε ζπλέπεηά ηνπο θαη απνθαζίδεη αλαιφγσο γηα ηελ αλαλέσζε ή 

ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ εκεξψλ πνηλήο πνπ αληηζηνηρεί 
ζηελ πξνζθεξζείζα εξγαζία ή ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ή 

δξαζηεξηφηεηαο, 
δ) πξνηείλεη ζηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ ηνλ αξηζκφ, ην αληηθείκελν θαη ηελ θαηεγνξία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη θάζε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ζην θαηάζηεκα θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 41 
παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο, 
ε) εγθξίλεη ηελ εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή χζηεξα απφ 

παξαγγειία ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηδηψηε κέζα ζηνπο 
ρψξνπο θξάηεζεο, εθ' φζνλ δελ παξαβιάπηνληαη νη φξνη αζθαιείαο θαη εχξπζκεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη 

ζη) ζπλεξγάδεηαη κε αξκφδηνπο επαγγεικαηηθνχο ή άιινπο θνξείο ηεο πεξηνρήο 
ηνπ θαηαζηήκαηνο ή άιινπο παξεκθεξείο θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηελ εθπαίδεπζε, 
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επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, καζεηεία ή εμεηδίθεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ, ηελ 
εμεχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ νκαιή εθηέιεζή ηεο. 

3. Θάζε άιιν δήηεκα πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ξπζκίδεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θψδηθα. 
 

Άξζξν 10Α 
πκπξάηηνληεο θνξείο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο  
Ρα φξγαλα θαη νη θνξείο ησλ άξζξσλ 84Α, 85 θαη 86 ζπκβάιινπλ κε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο ζηε ράξαμε ηεο ζπλνιηθήο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο. 
 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ  
ΚΔΡΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΥΛ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ ΘΑΡΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ 
  

Άξζξν 11  
Γηάθξηζε θαη δηαρσξηζκόο ησλ θξαηνπκέλσλ 
1. Νη θξαηνχκελνη δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο κε ζθνπφ ηελ ππαγσγή ηνπο ζην 

ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ παξφληνο, αλάινγα κε ηε λνκηθή ή θαη ηελ πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζή ηνπο. 
2. Ζ λνκηθή θαηάζηαζε αθνξά ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα δηθαηνινγεηηθφ ιφγν ηεο 

θξάηεζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη θξαηνχκελνη δηαθξίλνληαη ζε α) ππνδίθνπο, β) 
θαηαδίθνπο, γ) νθεηιέηεο, δ) αιινδαπνχο ππφ απέιαζε θαη ε) ππφ κεηαθνξά θαη 

εθδεηνχκελνπο ππφ έθδνζε ή παξάδνζε πξνο εθηέιεζε Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο 
Πχιιεςεο. 
3. Ζ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε αθνξά ηδίσο ηελ ηαπηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θχινπ, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ εζλφηεηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο 
πεπνηζήζεηο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο φπσο πξνθχπηεη 
απφ βεβαίσζε δεκνζίνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηαηξνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θξάηεζεο. Βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζήο ηνπο νη θξαηνχκελνη δηαθξίλνληαη 
ζε: 
α) άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

β) αλειίθνπο, λεαξνχο ελήιηθεο, ελήιηθεο θαη ππεξήιηθεο, 
γ) έγγακνπο, κε ηνπο νπνίνπο εμνκνηψλνληαη θαη φζνη είλαη κέξε ζπκθψλνπ 
ζπκβίσζεο θαη άγακνπο, 

δ) γνλείο θαη κε, ηδίσο αλήιηθσλ παηδηψλ θαη εηδηθφηεξα κεηέξεο ή παηέξεο πνπ 
έρνπλ καδί ηνπο ηα βξέθε ηνπο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηξίηνπ έηνπο ηεο 
ειηθίαο ηνπο, 

ε) εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο, 
ζη) νκφζξεζθνπο ή νκφδνμνπο θαη εηεξφζξεζθνπο ή εηεξφδνμνπο, 
δ) πγηείο θαη αζζελείο, άηνκα κε αλαπεξία, πάζρνληεο απφ ρξφληα θαη κεηαδνηηθά 

λνζήκαηα, ςπρηθά αζζελείο θαη εμαξηεκέλνπο, 
ε) θξαηνπκέλνπο κε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ζ) θξαηνπκέλνπο κε ηδηαηηεξφηεηεο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

4. πφδηθνη ή θαηάδηθνη θξαηνχκελνη νη νπνίνη κεηάγνληαη γηα δηθνλνκηθνχο ή 
ζπλαθείο ιφγνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ παξφληνο, ππφδηθνη ή θαηάδηθνη 
εθδεηνχκελνη ππφ έθδνζε ή παξάδνζε πξνο εθηέιεζε Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο 

Πχιιεςεο θαη θαηάδηθνη ππφ κεηαθνξά δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο άιινπο 
θξαηνπκέλνπο ηεο αληίζηνηρεο κε απηνχο θαηεγνξίαο ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο 
πνπ δηαζέηνπλ ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο. Πε πεξίπησζε κεηαγσγήο γηα 

δηθνλνκηθνχο ή ζπλαθείο ιφγνπο, ζε ηφπν καθξάλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν 
θξαηείηαη θαη πξφζθαηξεο παξακνλήο ζε απηφλ, αλ δελ ππάξρεη ζηνλ ηφπν ηεο 
κεηαγσγήο αληίζηνηρν θαηάζηεκα ή ηκήκα θαηαζηήκαηνο, ν θξαηνχκελνο δηακέλεη 

ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπηθνχ αζηπλνκηθνχ θαηαζηήκαηνο. Αλ ιφγνη πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ή ηε δεκφζηα ηάμε ή ηελ ηάμε θαη ηελ 
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αζθάιεηα ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηε ιήςε 
πξφζζεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε θχιαμε θξαηνπκέλνπ πνπ κεηάγεηαη γηα 

δηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη ηελ απνθπγή ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε θξαηνπκέλνπο 
άιισλ θαηεγνξηψλ, ε θχιαμε θαη παξακνλή απηνχ, αληί ηνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο, κπνξεί λα γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμε ηνπ νηθείνπ Δηζαγγειέα 

Δθηέιεζεο Ξνηλψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληεγθιεκαηηθήο θαη Πσθξνληζηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ 
πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζε 

θαηάιιειν ρψξν αζηπλνκηθνχ θαηαζηήκαηνο, ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ 
επηζθέςεσλ θαη επηθνηλσλίαο θαη εθαξκνδνκέλεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 
44 ηνπ παξφληνο. 

5. Γηα ηελ επηινγή ησλ ρψξσλ θξάηεζεο, ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο 
κεηαρείξηζεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζπλεθηηκψληαη ην ζηάδην θξάηεζεο θαη ην 
θαζεζηψο δηαβίσζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ απηνί: 

α) επξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην ελεκέξσζεο θαη πξνζαξκνγήο ακέζσο κεηά 
ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο, 
β) έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία εγθιεηζκνχ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα 

θξάηεζεο, 
γ) εξγάδνληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ή άιια 
πξνγξάκκαηα ή ελ γέλεη απαζρνινχληαη δεκηνπξγηθά, 

δ) ζπκκεηέρνπλ ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 
απεμάξηεζεο εγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία πεξί 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, 
ε) ιακβάλνπλ ηαθηηθέο ή εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, 
ζη) δηαβηνχλ ζε εκηειεπζεξία θαη 

δ) εθηίνπλ ηκεκαηηθά ηελ πνηλή ηνπο.  
6. Νη θξαηνχκελνη θάζε λνκηθήο θαηεγνξίαο δηαβηψλνπλ ζε ηδηαίηεξα θαηαζηήκαηα 
ή απηνηειή ηκήκαηα ή δηαθνξεηηθνχο, εηδηθά θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο αηνκηθήο ή 

νκαδηθήο θξάηεζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρξίηνπ Θεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο. Κε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ θαζνξίδεηαη, σο πξνο ηνλ ρψξν 
δηακνλήο θαη ηνπο φξνπο επίβιεςεο, ηεξνπκέλεο γηα ηνπο ππνδίθνπο ηεο ξχζκηζεο 

ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ηνπ παξφληνο, ε κεηαρείξηζε θξαηνπκέλσλ νη νπνίνη: 
α) εθδειψλνπλ απηνθαηαζηξνθηθή ή βίαηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο 
ζπγθξαηνχκελνχο ηνπο ή θαη πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

β) εθθνβίδνπλ ζπγθξαηνχκελνχο ηνπο θαη ηνπο εθκεηαιιεχνληαη ή αζθνχλ βία ζε 
βάξνο ηνπο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ άζθεζε 
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ νξγάλνπ, 

γ) είλαη επάισηνη ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο θαη ησλ 
αμηφπνηλσλ πξνζβνιψλ ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο γηα ηηο νπνίεο θαηεγνξνχληαη ή 
έρνπλ θαηαδηθαζηεί, 

δ) ππάγνληαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο καξηχξσλ θαη 
ε) έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ηελ νξγάλσζε απνδξάζεσλ θαη άιισλ αμηφπνηλσλ 
πξάμεσλ, πνπ ηεινχληαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί εγθιεκαηηθψλ θαη ηξνκνθξαηηθψλ 
νξγαλψζεσλ. 
Ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο επαλεμεηάδεη ηελ απφθαζή ηνπ απηεπαγγέιησο 

ή κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο νπνηεδήπνηε ή 
κεηά απφ αίηεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ ηνλ νπνίν αθνξά, εθφζνλ παξέιζνπλ ηξεηο 

κήλεο απφ ηελ έθδνζή ηεο θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. Κεηά ηελ δεχηεξε ζπλερή 
απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ θξαηνπκέλνπ, ν ηειεπηαίνο κπνξεί λα πξνζθχγεη εληφο 
δέθα εκεξψλ ζην Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ.  

7. Ππγρξσηηζκφο θξαηνπκέλσλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο λνκηθέο 
θαηεγνξίεο δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνπο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε 
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ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο απεμάξηεζεο θαη ελ γέλεη 
δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ θξάηεζεο. Θξαηνχκελνη δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πηέξπγεο ή ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ 
θαηαζηήκαηνο επηηξέπεηαη λα επηθνηλσλνχλ γηα απνδεδεηγκέλνπο νηθνγελεηαθνχο, 
επαγγεικαηηθνχο θαη ππεξαζπηζηηθνχο ιφγνπο θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο θαη ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Ν ηξφπνο ηεο 
επηθνηλσλίαο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 50 ηνπ 

παξφληνο θψδηθα. Δάλ νη θξαηνχκελνη απηνί είλαη ζχδπγνη ή κέξε ζπκθψλνπ 
ζπκβίσζεο ή θαη ζπγγελείο κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ εθαξκφδεηαη ην ηέηαξην 
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο. 

 
Άξζξν 12 
Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα θξαηνύκελνπο αλειίθνπο θαη λεαξνύο ελήιηθεο  

1. Θξαηνχκελνη θαη ησλ δχν θχισλ νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 15ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο, κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλ ην 18ν έηνο (αλήιηθνη) δηακέλνπλ ζε 
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ή ηκήκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο λέσλ πνπ 

πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γη’ απηνχο. Θξαηνχκελνη νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη 
ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλ ην 21ν έηνο (λεαξνί 
ελήιηθεο) δηακέλνπλ ζε δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ή ζε δηαθνξεηηθνχο 

ρψξνπο θαη ηκήκαηα απφ απηά ζηα νπνία δηακέλνπλ νη αλήιηθνη, ρσξίο λα 
ζπγρξσηίδνληαη κε ηνπο ινηπνχο ελήιηθεο θξαηνπκέλνπο. 

2. Κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 21νπ έηνπο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο 
θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη ζρεηηθνί κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζή ηνπο θαζψο θαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, παξακέλνπλ ζηα 

ίδηα θαηαζηήκαηα ή κεηάγνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ παξφληνο θαη απφθαζε ηεο ΘΔΚ ζε άιια θαηαζηήκαηα ζηα νπνία 

πξνζθέξνληαη θαηάιιειεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα, αλάινγα κε ηε λνκηθή 
θαηάζηαζή ηνπο. 
3. Θαη’ εμαίξεζε, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο, επηηξέπεηαη κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο θαη απφθαζε ηεο ΘΔΚ ε 
πεξαηηέξσ παξακνλή ηνπο ζηα ίδηα θαηαζηήκαηα εθφζνλ εληφο ηνπ ίδηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο πξφθεηηαη λα απνθνηηήζνπλ απφ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 
ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ παξαθνινπζνχλ.  
4. Νη θαλφλεο δηαβίσζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα θαηαζηήκαηα 

ή ζηα ηδηαίηεξα ηκήκαηα ή ζηνπο ρψξνπο θξάηεζεο αλειίθσλ θαη λεαξψλ 
ελειίθσλ θξαηνπκέλσλ, πξνζαξκφδνληαη ζηηο θπζηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, 
εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο 

ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ ηνπο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ πξφζβαζε 
αλειίθσλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ θξαηνπκέλσλ-ζπκάησλ ζσκαηηθήο ή θαη 
ςπρνινγηθήο θαθνκεηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο. 
5. Όινη νη αλήιηθνη θξαηνχκελνη νη νπνίνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 
ππνρξεσηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε έρνπλ πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο δνκέο. Γηα ηε 

ζρνιηθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ αλειίθσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε 
ησλ γνλέσλ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη ζπλεθηηκάηαη ε 
γλψκε ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

6. Όηαλ παξνπζηάδεηαη αλάγθε κεηαγσγήο αλειίθσλ θαη λεαξψλ ελήιηθσλ 
θξαηνπκέλσλ γηα ιφγνπο δηθνλνκηθνχο ή ζπλαθείο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ 
παξφληνο θαη πξφζθαηξεο παξακνλήο ηνπο καθξάλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν 

θξαηνχληαη, αλ κελ ππάξρεη ζηνλ ηφπν ηεο κεηαγσγήο αληίζηνηρν θαηάζηεκα, 
εηζάγνληαη ζε απηφ, αιιηψο δηακέλνπλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπηθνχ 
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θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ή ηνπηθνχ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
απαγνξεχεηαη θάζε επηθνηλσλία ηνπο κε θξαηνπκέλνπο άιισλ θαηεγνξηψλ.  

  
Άξζξν 13  
Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα θξαηνύκελεο γπλαίθεο θαη θξαηνύκελνπο γνλείο 

1. Νη θαλφλεο δηαβίσζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα θαηαζηήκαηα 
ή ζηα ηδηαίηεξα ηκήκαηα ή ζηνπο ρψξνπο θξάηεζεο γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ, 
πξνζαξκφδνληαη ζηηο θπζηθέο, ςπρνινγηθέο, εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θχινπ ηνπο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα 
ιακβάλεηαη γηα ηελ πγηεηλή, ηε θξνληίδα εγθχσλ θαη γπλαηθψλ πνπ ζειάδνπλ ή 
έρνπλ καδί ηνπο ηα παηδηά ηνπο ειηθίαο κέρξη ηξηψλ εηψλ, γηα ηε θξνληίδα ησλ 

ίδησλ ησλ παηδηψλ ζε θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο εληφο ή εθηφο θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο θαη ηελ απαζρφιεζή ηνπο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φζν δελ είλαη καδί 
κε ηνπο γνλείο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφζβαζε γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ-

ζπκάησλ ζσκαηηθήο ή θαη ςπρνινγηθήο θαθνκεηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ζε 
θαηάιιειεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. 
2. Νη γπλαίθεο θξαηνχκελεο νη νπνίεο θπνθνξνχλ παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά απφ 

αξκφδην ηαηξφ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιειν 
δεκφζην λνζειεπηηθφ ίδξπκα, πξνγξακκαηηζκέλα γηα παξαθνινχζεζε θαη 
εθηάθησο φηαλ παξνπζηαζηεί νπνηαδήπνηε επηπινθή ζηελ θχεζή ηνπο, θαζψο θαη 

πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ. 
3. Πηα ηκήκαηα ή ηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ζηα νπνία 

θξαηνχληαη γπλαίθεο, πνπ έρνπλ καδί ηνπο ηα παηδηά  κέρξη ηξηψλ εηψλ, 
δηακνξθψλνληαη θαηάιιεινη ρψξνη γηα ηε δηακνλή ησλ παηδηψλ καδί κε ηε κεηέξα 
ή ηνλ παηέξα ηνπο, εθφζνλ ηνχην είλαη ζχκθσλν κε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη 

δελ ππάξρεη θαηάιιειν πξφζσπν ή πεξηβάιινλ γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ επηκέιεηα 
ηνπ παηδηνχ, κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ θαηά ην άξζξν 1532 ΑΘ. Γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δηαηίζεληαη πάληνηε αηνκηθνί ρψξνη δηαβίσζεο. Όηαλ ε 

δηάζεζε αηνκηθνχ ρψξνπ δηαβίσζεο απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θξαηνχκελν γνλέα θαη 
ην παηδί ηνπ δελ είλαη δπλαηή, θαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θξαηνχκελνπ γνλέα, ην 
δηθαζηηθφ φξγαλν πνπ επέβαιε ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε ή ηελ πνηλή, εθφζνλ απηή 

δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα δέθα έηε, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ θαη’ νίθνλ θξάηεζε 
ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα θξαηνπκέλνπ ππνδίθνπ ή θαηαδίθνπ. Πηηο ίδηεο 
πεξηπηψζεηο, φηαλ ε εθηηφκελε πνηλή ππεξβαίλεη ηα δέθα έηε, κε απφθαζε 

δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θξαηνχκελνπ γνλέα, ε θξνληίδα 
ηνπ παηδηνχ αλαηίζεηαη ζε άιιν θαηάιιειν πξφζσπν ή πεξηβάιινλ, εάλ ζην 
κεηαμχ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπλζήθεο πνπ ην επηηξέπνπλ, εηδάιισο εηζάγεηαη ζε 

ίδξπκα παηδηθήο κέξηκλαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 
4. Ξαηδηά άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ εηζάγνληαη ζε ηδξχκαηα παηδηθήο κέξηκλαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ πνπξγείσλ γείαο θαη Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εθφζνλ ζηεξνχληαη ηνπ θαηάιιεινπ 
ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη χζηεξα απφ γλσκάηεπζε εηδηθνχ 
παηδνςπρηάηξνπ. 
5. Νη θξαηνχκελεο γπλαίθεο πνπ έρνπλ καδί ηνπο ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο ηα 

παηδηά ηνπο δηεπθνιχλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο κε απηά γηα 
λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο, κε δηθεγφξν θαη κε ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ψζηε λα δηεπζεηνχληαη ζέκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην 

ζπκθέξνλ απηψλ ησλ παηδηψλ. 
  
Άξζξν 14 

Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ππνδίθνπο 
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1. Ρν πξφγξακκα δηαβίσζεο ησλ ππνδίθσλ ζην θαηάζηεκα πξνζεγγίδεη θαηά ην 
δπλαηφλ ηηο ζπλζήθεο ηεο ειεχζεξεο δηαβίσζεο. 

2. Δπηηξεπηνί πεξηνξηζκνί ησλ φξσλ δηαβίσζεο ησλ ππνδίθσλ είλαη κφλνλ νη 
απαξαίηεηνη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο αλάθξηζεο. Νη πεξηνξηζκνί απηνί 
δεηνχληαη εγγξάθσο απφ ηελ αξρή πνπ δηαηάζζεη ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε θαη 

απνθαζίδεη γηα ηελ εμαθνινχζεζε θαη ηελ παξάηαζή ηεο, νξίδνληαη απφ ηνλ 
αξκφδην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ θαη εμεηδηθεχνληαη, αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, 
απφ ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ  

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο 
ιεηηνπξγφο επαλεμεηάδεη θαη αλαθαιεί ή ηξνπνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ νπνηεδήπνηε 
δεηεζεί ηνχην απφ ηελ αξρή πνπ δηαηάζζεη ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε θαη 

απνθαζίδεη γηα ηελ εμαθνινχζεζε θαη ηελ παξάηαζή ηεο. Ν ππφδηθνο θξαηνχκελνο 
ζηνλ νπνίν επηβάιινληαη ηέηνηνη πεξηνξηζκνί έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζην 
Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ γηα ηελ άξζε ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

3. Νη ππφδηθνη θξαηνχκελνη ελεκεξψλνληαη ππνρξεσηηθά γηα ην δηθαίσκά ηνπο ζε 
λνκηθή αξσγή θαη δηεπθνιχλνληαη γηα λα πξνεηνηκάδνπλ ηελ ππεξάζπηζή ηνπο. 
Πην πιαίζην απηφ έρνπλ δηθαίσκα λα δέρνληαη επηζθέςεηο απφ δηθεγφξν ρσξίο 

αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ θαη λα ελεκεξψλνληαη πιήξσο ζρεηηθά κε ηε δηθνγξαθία 
ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 50 παξ. 
1 θαη 11 ηνπ παξφληνο.  
  
Άξζξν 15 

Δηδηθέο θαηεγνξίεο θξαηνπκέλσλ 
1. Νη θξαηνχκελνη γηα ρξέε ή γηα άιιν ιφγν θαη’ εθηέιεζε απφθαζεο πνιηηηθνχ 
δηθαζηεξίνπ, θαζψο θαη νη νθεηιέηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο, απηνηειψο ή θαηά 

κεηαηξνπή ή πξνζηίκνπ ή δηθαζηηθψλ εμφδσλ, απνηεινχλ εηδηθέο θαηεγνξίεο 
θξαηνπκέλσλ θαη δηαβηνχλ ζε ρσξηζηά ηκήκαηα αληίζηνηρσλ γηα ηελ θαηεγνξία 
ηνπο θαηαζηεκάησλ (λεαξψλ ελειίθσλ, γπλαηθψλ, αλδξψλ), ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1050 παξ. 2 ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.  
2. Πηνπο θξαηνχκελνπο ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ εθαξκφδνληαη αλάινγα φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 παξάγξαθνη 1 θαη 3 γηα ηνπο ππφδηθνπο 

θξαηνπκέλνπο. 
3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ, κπνξνχλ νη θξαηνχκελνη λα εληάζζνληαη ζε λέεο θαηεγνξίεο γηα 

ιφγνπο επηηξεπφκελεο εηδηθήο κεηαρείξηζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 
παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο.  
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΟΗΡΝ 
ΡΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΘΟΑΡΖΠΖΠ  

  
Άξζξν 16  
Σξόπνο ζύζηαζεο 

1. Ζ ζχζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε, θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 
θαη ηχπσλ ησλ ππαξρφλησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ή θαη ε δεκηνπξγία λέσλ 
ηχπσλ θαηαζηεκάησλ γίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
2. Ζ κεηαηξνπή, κεηνλνκαζία θαη κεηαβνιή ηεο έδξαο ησλ θαηαζηεκάησλ 
θξάηεζεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
3. Γηα ηε ζχζηαζε ζεξαπεπηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 17 
παξάγξαθνο 6 ηνπ παξφληνο, ζπλαξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο είλαη ν πνπξγφο γείαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ρν ίδην 
ηζρχεη θαη γηα ηε ζχζηαζε, κέζα ή, φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, έμσ απφ ην 
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θαηάζηεκα θξάηεζεο, θέληξνπ πγείαο ή εηδηθνχ πεξηθεξεηαθνχ ηαηξείνπ. Ρν 
πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αλαιακβάλεη ηε 

θχιαμε θαη δηνίθεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ θαηαζηήκαηνο, ελψ ηε ζηειέρσζή ηεο ζε 
ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ αλαιακβάλεη ην 
πνπξγείν γείαο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 3772/2009 

φπσο ηζρχεη.  
  
Άξζξν 17  

Γηαθξίζεηο  
1. Ρα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο δηαθξίλνληαη ζε α) γεληθά, β) εηδηθά θαη γ) 
ζεξαπεπηηθά. 

2. Ρα γεληθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο δηαθξίλνληαη ζε Α΄ θαη Β’ ηχπνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηνλ Νξγαληζκφ ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, φπσο ηζρχεη. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο, ζηα θαηαζηήκαηα Α΄ ηχπνπ θξαηνχληαη νη ππφδηθνη, νη 
θξαηνχκελνη γηα ρξέε θαη νη θαηάδηθνη ζε πνηλή θπιάθηζεο θαη ζηα θαηαζηήκαηα 
Β΄ ηχπνπ θξαηνχληαη φινη νη ππφινηπνη θξαηνχκελνη. 

3. Δηδηθά θαηαζηήκαηα είλαη ηα αγξνηηθά θαηαζηήκαηα, ε Θεληξηθή Απνζήθε 
ιηθνχ Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο (ΘΑΘΘ), ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο λέσλ θαη ηα 
θέληξα εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο.  

4. Θαηάδηθνη θξαηνχκελνη αλεμαξηήησο ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο 
θξαηνχληαη, νη νπνίνη είλαη ηθαλνί γηα εξγαζία θαη δεηνχλ λα εξγαζζνχλ ζηα 

αγξνηηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο θαη ηελ ΘΑΘΘ δχλαληαη λα κεηάγνληαη ζηα 
θαηαζηήκαηα απηά κε απφθαζε ηεο ΘΔΚ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο θαη εθφζνλ: 
(α) Έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή ή ζπλνιηθέο πνηλέο θπιάθηζεο ή θάζεηξμεο κέρξη 
δέθα (10) έηε θαη δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή πνπ δελ έρεη 

δηαγξαθεί. 
(β) Έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή ή ζπλνιηθέο πνηλέο θπιάθηζεο ή θάζεηξμεο άλσ 
ησλ δέθα (10) εηψλ, έρνπλ εθηίζεη πξαγκαηηθά ην έλα πέκπην (1/5) ηεο πνηλήο 

ηνπο θαη ηνπο έρεη ρνξεγεζεί πξφζθαηα ηνπιάρηζηνλ κία (1) ηαθηηθή άδεηα ηνπο 
φξνπο ηεο νπνίαο έρνπλ ηεξήζεη. 
(γ) Έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή ηζφβηαο θάζεηξμεο, έρνπλ εθηίζεη πξαγκαηηθά 

νθηψ (8) έηε θαη ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ηνπιάρηζηνλ κία (1) ηαθηηθή άδεηα ηνπο 
φξνπο ηεο νπνίαο έρνπλ ηεξήζεη. 
Πε πεξίπησζε έθηηζεο αλαζηαιέληνο ππνινίπνπ, γηα ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ηεο αξρηθψο επηβιεζείζαο πνηλήο θαη 
ν ρξφλνο ησλ αζξνηζηηθά εθηηφκελσλ πνηλψλ, εάλ έρνπλ επηβιεζεί. Θξαηνχκελνη 
ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) ζηνπο νπνίνπο δελ ρνξεγείηαη ηαθηηθή άδεηα 

απνθιεηζηηθά ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ,  
δχλαληαη λα κεηάγνληαη κε απφθαζε ηεο ΘΔΚ ζε αγξνηηθά θαηαζηήκαηα 
θξάηεζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε 

ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. 
 5. Θαηάδηθνη θξαηνχκελνη κεηά ηε ιήμε ηεο δεχηεξεο ζπλερφκελεο ηαθηηθήο 
άδεηάο ηνπο θαη εθφζνλ έρνπλ ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο κπνξεί λα ιακβάλνπλ άδεηα 

εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Ξνηλψλ, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 58 παξάγξαθνη 2 θαη 3  ηνπ παξφληνο θψδηθα. Νη 
θξαηνχκελνη απηνί δηακέλνπλ ζε ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηε δηακνλή ησλ αδεηνχρσλ θξαηνπκέλσλ ή ζε εηδηθέο δνκέο ή 
θέληξα πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

6. Ρα ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο εληάζζνληαη ζην Δζληθφ Πχζηεκα 
γείαο (ΔΠ) θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1397/1983 (ΦΔΘ 143 Α'), φπσο 
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ηζρχεη, φζνλ αθνξά ηε κέξηκλα γηα ηε ζηειέρσζε κε ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη 
ινηπφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ηελ πγεηνλνκηθή νξγάλσζε θαη ηελ πιηθνηερληθή 

πγεηνλνκηθή ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ. Γηαθξίλνληαη ζε θέληξα πξσηνβάζκηαο 
πεξίζαιςεο, ζε ζεξαπεπηήξηα γηα θξαηνπκέλνπο πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθέο 
δηαηαξαρέο θαη ζε εηδηθά ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα ή ηκήκαηα γηα εμαξηεκέλνπο 

ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή αιθνφι. Ρα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζε 
θέληξα απεμάξηεζεο θξαηνπκέλσλ ξπζκίδνληαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ 
πνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη γείαο. Κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκηθψλ, γείαο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 
άιισλ ζπλαξκφδησλ πνπξγψλ, θαζνξίδνληαη ε δηάξζξσζε θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξαπεπηηθψλ θαηαζηεκάησλ, ε ιεηηνπξγία ηπρφλ παξαξηεκάησλ 
γηα γπλαίθεο θαη λεαξνχο θξαηνπκέλνπο, ε ζχλδεζε κε ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν 
ηνπ ΔΠ, ηα ζέκαηα πξφβιεςεο νξγαληθψλ ζέζεσλ, κεηαθνξάο θαη θαηάηαμεο ηνπ 

ππεξεηνχληνο ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, 
θαηαβνιήο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο, θάιπςεο θελψλ ζέζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε 
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ζην ΔΠ 

ησλ αλσηέξσ ζεξαπεπηηθψλ θαηαζηεκάησλ, νη αλάγθεο θάιπςεο ηαηξηθψλ θαη 
λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ηεο ρψξαο ζα 
θαιχπηνληαη απφ ηα αληίζηνηρα λνζνθνκεία ηνπ ΔΠ κε επζχλε ησλ αξκφδησλ 

δηνηθεηψλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ (.ΞΔ.) θαη ηελ ππνρξεσηηθή παξνρή 
ηέηνησλ ππεξεζηψλ απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απηψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ γείαο θαη Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη 
παξνρήο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. 

7. Ρα κέηξα αζθάιεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο είλαη αλάινγα πξνο ην είδνο 
ησλ θαηαζηεκάησλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 63 παξάγξαθνο 3 ηνπ 
παξφληνο. Πε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ 

εθαξκνγή ζεζκψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θψδηθα απηφλ.  
 
Άξζξν 18  

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
1. Ρα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ιεηηνπξγνχλ πιεζίνλ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ζε 
πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θαη’ αξρήλ θνληά ζε έδξεο εθεηείσλ θαη πξσηνδηθείσλ 

θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ Δηδηθφ Ξιαίζην 
Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Γηα φζα θαηαζηήκαηα 
ιεηηνπξγνχλ καθξηά απφ αζηηθέο πεξηνρέο ιακβάλεηαη κέξηκλα απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Αληεγθιεκαηηθήο θαη Πσθξνληζηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 
Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο γηα ζέκαηα 

κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ ηνπηθέο αξρέο, ψζηε λα κε δπζρεξαίλεηαη ε 
επηθνηλσλία ησλ θξαηνπκέλσλ κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ηαρεία παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε εχθνιε 

πξφζβαζε επηζθεπηψλ θαη δηθεγφξσλ. 
2. Ρα θηίξηα θαη ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ θξάηεζεο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
φξνπο πγηεηλήο, εμαζθαιίδνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο νκαιήο δηαβίσζεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ θαη πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο αζθαινχο θαη εχξπζκεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. Ηδηαίηεξα, ε θαηαζθεπή θαη ε δηαξξχζκηζή ηνπο 
εμαζθαιίδνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ειηαθφ θσο θαη αηκνζθαηξηθφ αέξα, κε 

ρξήζε παξαζχξσλ, εμαεξηζκφ, ζέξκαλζε, άλεηε θπθινθνξία θαη ρψξνπο θίλεζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ θξάηεζεο. Απαγνξεχεηαη ε 
δηαβίσζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζε ππφγεηνπο ρψξνπο ρσξίο θπζηθφ θσο.  

3. Πηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ππάξρεη πδξνδφηεζε κε 
ζπλερείο παξνρέο θξχνπ, πφζηκνπ λεξνχ θαη κε επαξθή παξνρή δεζηνχ λεξνχ ζηε 
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δηάζεζε ησλ θξαηνπκέλσλ. Πε φινπο ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο, αηνκηθήο θαη 
νκαδηθήο, ηνπνζεηνχληαη ζπζηήκαηα γηα ηελ άκεζε ερεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ 
θξαηνπκέλσλ.  
4. Νη δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηα γξαθεία ηνπ 

πξνζσπηθνχ θχιαμεο θαζψο θαη νη ρψξνη ππνδνρήο επηζθεπηψλ θαη ιεηηνπξγίαο 
εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, εθπαίδεπζεο, 
ζπκβνπιεπηηθήο, ζεξαπείαο θαη άιισλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ βξίζθνληαη 

ζε θάζε πεξίπησζε έμσ απφ ηνπο θπξίσο ρψξνπο θξάηεζεο (πηέξπγεο θαη δσκάηηα 

αηνκηθήο θαη νκαδηθήο δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ) θαη θαηά θαλφλα ζηεγάδνληαη 
ζε απηνηειή θηίξηα. 
5. Ζ αξρηηεθηνληθή θαη θηηξηνινγηθή δηαξξχζκηζε ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο 

είλαη ζχκθσλε κε πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη κε επζχλε ηνπ 
πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, χζηεξα απφ 
γλψκε ηνπ Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Πε πεξίπησζε αξρηηεθηνληθψλ θαη 

θηηξηνινγηθψλ παξεκβάζεσλ ζε θαηαζηήκαηα θξάηεζεο πνπ βξίζθνληαη ζε 
ιεηηνπξγία δεηείηαη ππνρξεσηηθά ε γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ παξφληνο. 
  
Άξζξν 19 

Υώξνη δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ 
1. Θάζε θαηάζηεκα θξάηεζεο ή ηκήκα απηνχ κπνξεί λα δηαζέηεη πηέξπγεο ή 

παξαξηήκαηα, ρσξίο δπλαηφηεηα ζπγρξσηηζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ 
δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πηέξπγα ή ζην ίδην παξάξηεκα, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 11 παξ. 7 ηνπ παξφληνο θψδηθα. Νη πηέξπγεο πεξηιακβάλνπλ ρψξνπο 

αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θξάηεζεο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θνηλήο δηαβίσζεο. 
2. Νη ρψξνη αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θξάηεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 
απαξαίηεηε νηθνζθεπή γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, 

φπσο θξεβάηη, ηξαπέδη θαζίζκαηα, εξκάξηα ή άιια έπηπια γηα ηε θχιαμε 
ελδπκάησλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ. Νη ηνπαιέηεο πξέπεη λα είλαη πιήξσο 
δηαρσξηζκέλεο απφ ηνπο θπξίσο ρψξνπο θξάηεζεο. Πε θάζε θξαηνχκελν, είηε ζε 

ρψξν αηνκηθήο θξάηεζεο είηε ζε ρψξν νκαδηθήο θξάηεζεο, δηαηίζεηαη 
ππνρξεσηηθά επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 4 η.κ., ρσξίο ζε απηήλ λα ππνινγίδεηαη ν 
ρψξνο ηεο ηνπαιέηαο. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε επηθάλεηα απηή κπνξεί λα 

πεξηνξίδεηαη ζηα 3 η.κ. αλά θξαηνχκελν γηα δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 10 
εκέξεο ηνλ κήλα, εθφζνλ απμάλεηαη θαηά ην ίδην δηάζηεκα ν ρξφλνο παξακνλήο 
ησλ θξαηνπκέλσλ εθηφο ηνπ ρψξνπ απηνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξφληνο. Θξαηνχκελεο γπλαίθεο πνπ έρνπλ καδί ηα βξέθε 
ηνπο θξαηνχληαη πάληνηε ζε θαηάιιεια δηαξξπζκηζκέλνπο ρψξνπο αηνκηθήο 
θξάηεζεο, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 η.κ. Πε απηνχο δελ επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε δεχηεξνπ θξαηνπκέλνπ, άιισο εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο. Πε φινπο ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο ε 
απφζηαζε απφ ην πάησκα κέρξη ηελ νξνθή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5 κ. 

3. Νη πξνδηαγξαθέο ησλ εηδηθψλ ρψξσλ θξάηεζεο γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο δελ 
δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ άιισλ ρψξσλ αηνκηθήο θξάηεζεο. 
4. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο απνθαζίδεη γηα 
ηελ αιιαγή ηνπ ρψξνπ θξάηεζεο ζην ίδην θαηάζηεκα ή πξνηείλεη ζηελ ΘΔΚ ηε 

κεηαγσγή ζε άιιν θαηάιιειν θαηάζηεκα θξάηεζεο. 
5. Ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 
θάζε ρψξν θξάηεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
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Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο θ κε θαηαρψξηζε ζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζε 
θάζε θαηάζηεκα θξάηεζεο θαη ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ. 

Ξξφζβαζε ζηε βάζε απηή εθηφο απφ ηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 
πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ 
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, έρνπλ νη εηζαγγειηθέο αξρέο πνπ εθδίδνπλ παξαγγειίεο 

εθηέιεζεο απνθάζεσλ θαη εληαικάησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ ψζηε λα ελεξγήζνπλ 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΔΡΑΟΡΝ 
ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΘΑΗ ΓΗΑΒΗΥΠΖ ΡΥΛ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ ΠΡΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΘΟΑΡΖΠΖΠ 

  
ΡΚΖΚΑ Α: ΔΗΠΑΓΥΓΖ 
Άξζξν 20 

Δηζαγσγή θξαηνπκέλσλ 
1. Γελ επηηξέπεηαη εηζαγσγή ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο ρσξίο έγγξαθε παξαγγειία 
ηνπ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, θαηά ην άξζξν 

549 ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαη ρσξίο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ ην 
Πχληαγκα θαη νη δηθνλνκηθνί λφκνη. Ρν αξκφδην φξγαλν πξνζδηνξίδεη ζηελ 
παξαγγειία ηνπ ην αληίζηνηρν πξνο ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ν 

θξαηνχκελνο θαηάζηεκα θξάηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο 
θψδηθα θαη ηνπ Νξγαληζκνχ ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κε πξνηεξαηφηεηα ην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ ηφπν ηεο 
θαηνηθίαο ηνπ ή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή ηνλ ηφπν θνηλσληθήο έληαμήο 
ηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ άξζξσλ 18 παξάγξαθνο 1, 19 παξάγξαθνο 5 θαη 22 

παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο. Ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο νθείιεη λα 
εθηειέζεη ηελ παξαγγειία ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
2. Ζ παξαγγειία πξνο εθηέιεζε θαη εηζαγσγή ζην θαηάζηεκα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα: 
α. Απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή απφζπαζκα απηήο γηα θαηαδηθαζζέληεο ζε νπνηαδήπνηε 
πνηλή ή ζε δηθαζηηθά έμνδα, ή γηα φζνπο επηβιήζεθε κέηξν αζθαιείαο θαηά ηεο 

ειεπζεξίαο. 
β. Αηηηνινγεκέλν δηθαζηηθφ έληαικα ζχιιεςεο ή πξνζσξηλήο θξάηεζεο, ή 
βνχιεπκα δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ππνδίθνπο. 

γ. Απφθαζε αιινδαπήο δηθαζηηθήο αξρήο, ζην πιαίζην δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα.  
δ. Δθηειεζηφ απφγξαθν απφθαζεο πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ζπλνδεπφκελν απφ ηελ 

έθζεζε ζχιιεςεο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή, φπσο πξνβιέπεη ζρεηηθά ν λφκνο, θαη 
απφ γξακκάηην θαηαβνιήο ηξνθείσλ γηα έλαλ ηνπιάρηζηνλ κήλα, γηα 
ρξενθεηιέηεο. 

3. Αλ ν θαηαδηθαζκέλνο ζε πνηλή θαηά ηεο ειεπζεξίαο δελ θξαηείηαη γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν, είλαη φκσο παξψλ θαηά ηελ απαγγειία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, ε έγγξαθε παξαγγειία ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

απφζπαζκα ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ην νπνίν ζπληάζζεη ακέζσο ε γξακκαηεία 
ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ηελ εμέδσζε. Κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θαζαξνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο ν γξακκαηέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ απνζηέιιεη ζην θαηάζηεκα 

πιήξεο αληίγξαθν, ζπλνδεπφκελν απφ ηα πξαθηηθά θαη ηηο ηπρφλ εθζέζεηο ησλ 
πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη ησλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θξαηνχκελν. 
4. Αλ κεηά παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ ζην 

θαηάζηεκα δελ έρνπλ ηεζεί ζην δειηίν ηνπ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηεο 
θξάηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν αξκφδηνο 
δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο απνζηέιιεη εληνιή γηα άκεζε πξνζθφκηζή ηνπο. Ρα ελ ιφγσ 

έγγξαθα πξνζθνκίδνληαη εληφο ηνπ απνιχησο αλαγθαίνπ πξνο ηνχην ρξφλνπ θαη 
αηηηνινγείηαη εηδηθψο ε εθπξφζεζκε πξνζθφκηζή ηνπο.  
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Άξζξν 21  

Γηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο 
1. Ν θξαηνχκελνο νδεγείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπνπ γίλεηαη 
έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ εηζαγσγήο θαη εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν 

θαη ην ηεξνχκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαζχλδεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ 
θξάηεζεο θαη ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

2. Πην αλσηέξσ κεηξψν θαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηαρσξίδνληαη: 
α) Ρα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θξαηνπκέλνπ, ν ηφπνο δηακνλήο ηνπ πξηλ ηελ 
θξάηεζε, ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ην ζξήζθεπκα ή ην δφγκα ζην νπνίν 

αλήθεη, εθφζνλ επηζπκεί λα ην δειψζεη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ 
ζξεζθεπηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, ηα πξφζσπα ή ε αξρή πνπ πξέπεη λα 
εηδνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηεο 

θξάηεζεο, ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο, εάλ ππάξρνπλ ζηα δηθαηνινγεηηθά 
ηεο θξάηεζεο έγγξαθα, θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο εηζαγσγήο. 
β) Ππλνπηηθή έθζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ ζην θαηάζηεκα, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνλ ππάιιειν πνπ 
ζπλνδεχεη ηνλ πξνζαγφκελν. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο απηήο, ζεσξεκέλν απφ ηνλ 
Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο, απνζηέιιεηαη ζηελ αξρή πνπ παξήγγεηιε ηελ 

θξάηεζε. 
γ) Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θξάηεζεο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο, ε εκεξνκελία 

ηεο ιήμεο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο θξάηεζεο ηνπ 
θξαηνπκέλνπ, νη ρνξεγνχκελεο άδεηεο, ηδίσο δε ε εκεξνκελία ηεο ελδερφκελεο 
ππφ φξνλ απφιπζήο ηνπ. 

δ) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο. 
3. Δθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, θαηαγξάθνληαη νπνηεζδήπνηε εκθαλείο βιάβεο 
θαη παξάπνλα ηνπ θξαηνπκέλνπ γηα πξνεγνχκελε θαθνκεηαρείξηζε. Πε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπληάζζεηαη αλαθνξά απφ ηνλ ππάιιειν πνπ παξαιακβάλεη ηνλ 
θξαηνχκελν θαη ν ηειεπηαίνο νδεγείηαη ζηνλ ηαηξφ ηνπ θαηαζηήκαηνο ακειιεηί ή 
παξαπέκπεηαη ζε εμσηεξηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 72 

παξ. 2 ηνπ παξφληνο. Ν θξαηνχκελνο κπνξεί λα δεηήζεη λα εμεηαζζεί θαη απφ 
ηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπ. Ζ αλαθνξά θαη ε έθζεζε ηαηξηθήο εμέηαζεο δηαβηβάδεηαη 
ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ζην 

πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζηελ 
αξκφδηα εηζαγγειηθή αξρή θαη ελεκεξψλεηαη ην Κεηξψν Πνβαξψλ Ππκβάλησλ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε θάζε φκνηα κεηαγελέζηεξε 

πεξίπησζε.  
4. Ρα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
παξφληνο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηνλ θξαηνχκελν ηίζεληαη ζηνλ 

ηεξνχκελν αηνκηθφ θάθειφ ηνπ. Πε θαηάιιειε ζέζε επηθνιιάηαη πξφζθαηε 
θσηνγξαθία ηνπ. 
5. Αλ ζην θαηάζηεκα ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα, ζηα νπνία θξαηνχληαη άηνκα 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, ε γξακκαηεία ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεξεί κεηξψα θαη 
αηνκηθνχο θαθέινπο γηα θάζε θαηεγνξία. 
6. Γλψζε ησλ παξαπάλσ κεηξψσλ θαη αηνκηθψλ θαθέισλ ιακβάλνπλ, εθηφο απφ 

ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ 
πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ν 
θξαηνχκελνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ ή ηξίην πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ. Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε απαηηείηαη άδεηα ηνπ αξκφδηνπ 
δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. Δάλ άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ή αξρέο δεηνχλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θξαηνχκελν, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη πεξηνξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ αξρψλ απηψλ, πάληα κε ππεξεζηαθή 
αιιεινγξαθία γηα ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη ν θξαηνχκελνο. Όια ηα πξνζσπηθά 
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δεδνµέλα ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ είλαη ζρεηηθά µε πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο 
θαζψο θαη ηα ηαηξηθά δεδνκέλα ηνπο ζεσξνχληαη σο επαίζζεηα,  φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 ηνπ Λ. 2472/1997 θαη θάζε επεμεξγαζία ηνπο ηειεί ππφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ 
λφκνπ απηνχ. Δηδηθά γηα αιινδαπνχο εμεηάδεηαη εάλ ν θξαηνχκελνο είλαη αηηψλ 
δηεζλή πξνζηαζία ή αλ έρεη αλαγλσξηζζεί σο πξφζθπγαο, θαη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο δελ δίδνληαη πιεξνθνξίεο ζηηο δηπισκαηηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ ζηηο 
νπνίεο ν θξαηνχκελνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ ηνλ θαζηζηνχλ αηηνχληα ή 
δηθαηνχρν δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη ρνξήγεζεο αζχινπ.  

7. Ν λενεηζαγφκελνο ππνβάιιεηαη ζε έξεπλα ζσκαηηθή θαη ησλ αηνκηθψλ εηδψλ 
ηνπ, ε νπνία δηεμάγεηαη ζε ηδηαίηεξν ρψξν θαη θαηά ηξφπν πνπ δελ ζίγεη ηελ 
αμηνπξέπεηά ηνπ. Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ππαιιήινπο ηνπ 

ίδηνπ θχινπ κε ηνλ θξαηνχκελν θαη, ζε πεξίπησζε γχκλσζεο ηνπ ζψκαηνο, απηή 
δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε αθαίξεζε φισλ ησλ ελδπκάησλ ηαπηνρξφλσο. Αλ 
ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο πνπ λα δηθαηνινγνχλ ελδνζσκαηηθή ή αθηηλνινγηθή 

έξεπλα, απηή δηελεξγείηαη κφλνλ απφ ηαηξφ, θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο, κεηά 
απφ εληνιή ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. 
8. Σξήκαηα θαη άιια απαγνξεπφκελα είδε θαζψο θαη επηηξεπφκελα είδε θαη 

αληηθείκελα ηα νπνία ν ίδηνο ν θξαηνχκελνο επηζπκεί λα δψζεη πξνο θχιαμε, 
παξαδίδνληαη κε απφδεημε ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ δηεχζπλζε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο δελ επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηα ή θαηαζηξνθή 

αληηθεηκέλσλ πνπ ν θξαηνχκελνο δειψλεη φηη επηζπκεί λα θξαηήζεη. 
 

  
Άξζξν 22 
Δλεκέξσζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ  

1. Κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο ν θξαηνχκελνο δηακέλεη γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κέρξη επηά εκεξψλ ζε ρψξν ή ηκήκα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ δηαηίζεηαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο. Θαηά ην δηάζηεκα απηφ νινθιεξψλνληαη 

νη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ αζθάιεηαο 
θαη πξνζηαζίαο ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 
2. Ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ν θξαηνχκελνο νδεγείηαη ζηνλ αξρηθχιαθα ηνπ 
θαηαζηήκαηνο γηα λα ηνπνζεηεζεί πξνζσξηλά ζηνλ ρψξν ή ην ηκήκα ππνδνρήο 

ησλ λενεηζεξρφκελσλ θξαηνπκέλσλ. Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη εληφο 
επηά εκεξψλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ, ν θξαηνχκελνο νδεγείηαη ζηνλ Γηεπζπληή, 
ζηνλ ηαηξφ, ζηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζηνλ ςπρνιφγν, ζηνλ 

ζχκβνπιν εθπαίδεπζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ζηνλ θνηλσληνιφγν πνπ εθηειεί ρξέε 
ζπκβνχινπ εθπαίδεπζεο ή ζηνλ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζην 
θαηάζηεκα θαη ζηνλ ππεχζπλν εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο εγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ ή θνξέα γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο ρξεζηψλ 
εμαξηεκέλσλ απφ λαξθσηηθέο νπζίεο. Αλ ν θξαηνχκελνο δελ δηαζέηεη αηνκηθφ 
βηβιηάξην ή δειηίν πγείαο νδεγείηαη ζηνλ ηαηξφ εληφο 24 σξψλ ην αξγφηεξν.  

3. Ν Γηεπζπληήο ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ 
ελεκεξψλεη ακειιεηί ηνλ θξαηνχκελν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 
θαζψο θαη γηα ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη 

παξαδίδεη ζηνλ θξαηνχκελν ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ έληππν, πνπ εθδίδεηαη κε 
επζχλε θαη θξνληίδα ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. Νη αιινδαπνί θξαηνχκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ηα παξαπάλσ ζε 

γιψζζα πνπ θαηαλννχλ. Ξξνο εμππεξέηεζε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ κπνξεί λα 
δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο πξνμεληθήο αξρήο ή εηδηθνχ δηεξκελέα.  
4. Ν ηαηξφο εμεηάδεη ηνλ θξαηνχκελν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ην 

ηαηξηθφ ηνπ ηζηνξηθφ. Αλ ν ηαηξφο δηαπηζηψζεη φηη ν θξαηνχκελνο είλαη αζζελήο, 
δεηεί λα γίλεη αηκαηνινγηθφο έιεγρνο θαη αθηηλνγξαθία ζψξαθα, ηνλ ππνβάιιεη 
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ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή ή ηνλ παξαπέκπεη γηα εμέηαζε απφ εηδηθφ 
ηαηξφ. Ηδηαίηεξε κέξηκλα θαηαβάιιεηαη γηα ηε δηάγλσζε ηνπ AIDS, ηεο επαηίηηδαο, 

ηεο θπκαηίσζεο, ηεο εμάξηεζεο απφ νπζίεο, ηνπ θηλδχλνπ απηνθηνλίαο ή 
απηνθαηαζηξνθήο. Όπνπ επηβάιιεηαη, ν ηαηξφο κεξηκλά γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ 
θξαηνπκέλνπ ζε θαηάιιειν ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 30 

ηνπ παξφληνο. 
5. Ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαη ν ςπρνιφγνο ζε ηδηαίηεξε ζπλέληεπμε κε ηνλ 
θξαηνχκελν, ζπδεηνχλ καδί ηνπ γηα ηα αηνκηθά, νηθνγελεηαθά, επαγγεικαηηθά ή 

άιια πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζην θαηάζηεκα 
θξάηεζεο, ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ηελ παξερφκελε απφ απηνχο ζπκπαξάζηαζε θαη 
ηνπ παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ζπλδξνκή. Κεηά ηε ζπλέληεπμε, θαη ζε εχινγν 

ρξφλν, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζπληάζζεη ζχληνκε έθζεζε κε ηελ πεξηγξαθή 
ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε ζπδήηεζε, θαη ζέηεη ηελ 
έθζεζε απηή ζε αηνκηθή κεξίδα θνηλσληθήο έξεπλαο. Πηελ ίδηα κεξίδα ζέηεη θαη 

αληίγξαθα εγγξάθσλ απφ ηε δηθνγξαθία ηα νπνία θξίλεη απαξαίηεηα. Νη αηνκηθέο 
κεξίδεο θνηλσληθήο έξεπλαο ησλ θξαηνπκέλσλ δηαηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο 
θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηα 

πξνεγνχκελα δελ πξνζθνκίδεηαη ζην δηθαζηήξην ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ 
θξαηνπκέλνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε έθζεζε απηή δελ απνηειεί απνδεηθηηθφ 
κέζν. Ζ παξαπάλσ απαγφξεπζε δελ αίξεη ηηο θαηά ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο ππνρξεψζεηο γηα αλαθνίλσζε αμηφπνηλεο πξάμεο πνπ 
δηψθεηαη απηεπαγγέιησο ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. Ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο 

κπνξεί, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα θαιείηαη γηα λα εμεηάδεηαη σο κάξηπξαο ζην 
Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ θαη λα θαηαζέηεη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
θξαηνπκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ. Ν ςπρνιφγνο ηεξεί επίζεο 

αηνκηθή κεξίδα ζηελ νπνία θαηαγξάθεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ απφ ηε ζπδήηεζε κε 
ηνλ θξαηνχκελν θαη ζέηεη ζ’ απηήλ ζχληνκε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ θξαηνπκέλνπ 
βαζηζκέλε ζε ςπρνκεηξηθά εξγαιεία ηα νπνία ηνπ παξέρεη ε ππεξεζία θαη έρεη 

εθπαηδεπζεί ζηε ρξήζε ηνπο. Ρα αλαθεξφκελα γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλσληθνχ 
ιεηηνπξγνχ θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα αλαθνίλσζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ζηνλ 
αξκφδην εηζαγγειέα ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ ςπρνιφγν.  

6. Ν ζχκβνπινο εθπαίδεπζεο ή ν θνηλσληνιφγνο πνπ εθηειεί θαζήθνληα 
ζπκβνχινπ εθπαίδεπζεο ή ν Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζην 
θαηάζηεκα θαη ν ππεχζπλνο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο εγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ ή θνξέα γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο ρξεζηψλ 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ δηεξεπλνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θξαηνπκέλνπ 
θαη ηηο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηεο εμάξηεζήο ηνπ αληηζηνίρσο, εηζεγνχκελνη 

ζρεηηθά ζηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα φξγαλα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
7. Κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη εληφο ηξηψλ αθφκε εξγάζηκσλ εκεξψλ, 

ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο απνθαζίδεη ηελ νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ 
θξαηνπκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή πξνηείλεη 
ζηελ ΘΔΚ ηε κεηαγσγή ηνπ ζε άιιν θαηαιιειφηεξν θαηάζηεκα θξάηεζεο. Ξξνο 

ηνχην εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο ε πξαγκαηηθή ή λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξαηνπκέλνπ 
θαηά ηηο δηαθξίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο θψδηθα. Δάλ 
πξνηαζεί ε κεηαγσγή ζε άιιν θαηάζηεκα θξάηεζεο, ν θξαηνχκελνο ηνπνζεηείηαη 

ζε ηκήκα ή ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο εθηφο απηνχ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηνπο 
λενεηζεξρφκελνπο, κέρξη λα δηεπζεηεζεί ην δήηεκα αλάινγα κε ηελ απφθαζε ηεο 
ΘΔΚ.  

  
ΡΚΖΚΑ Β: ΓΗΑΒΗΥΠΖ 
 

 Άξζξν 23  
Τγηεηλή θαη θαζαξηόηεηα 
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1. Ζ δηεχζπλζε εμαζθαιίδεη ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο ζην θαηάζηεκα, 
δηαηεξεί ζε θαιή ιεηηνπξγία φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη παξέρεη δσξεάλ, ζε 

επαξθείο πνζφηεηεο, ηα κέζα γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα ησλ 
θξαηνπκέλσλ, φπσο ραξηί πγείαο, ζαπνχλη, απνξξππαληηθά, ζεξβηέηεο θαη άιια 
είδε ηνπαιέηαο θαη κέζα θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, κε εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθψλ πγηεηλήο ησλ γπλαηθψλ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ ππεξειίθσλ 
θξαηνπκέλσλ, αθφκα θαη απφ θαηαζρεζέληα είδε πνπ δηαηίζεληαη ζηα θαηαζηήκαηα 
θξάηεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ. 4356/2015. 

2. Νη θξαηνχκελνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο αηνκηθήο πγηεηλήο 
θαη θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο δηαβίσζήο ηνπο, ζηνλ ηκαηηζκφ θαη ηα 
θιηλνζθεπάζκαηά ηνπο θαζψο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ.  
  

Άξζξν 24 
Τγεηνλνκηθόο έιεγρνο 
1. Ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο αζθείηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ην θαηάζηεκα, κε ζπκκεηνρή ελφο 
εθπξνζψπνπ ηνπ ηνπηθνχ Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ. 
2. Ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ηαθηηθά ην πξψην δεθαήκεξν θάζε ηξηκήλνπ, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη εθηάθησο, φπνηε απηφ θξηζεί 
αλαγθαίν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ην 

θαηάζηεκα είηε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. 
 
Άξζξν 25  

Γηαηξνθή  
1. Ζ θαηάιιειε δηαηξνθή ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Θξάηνπο θαη 
παξέρεηαη δσξεάλ. Ζ παξαζθεπή πξσηλνχ, γεχκαηνο θαη δείπλνπ γίλεηαη 

θαζεκεξηλά απφ ην καγεηξείν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή απφ καγεηξείν άιινπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ απηφ δελ είλαη 
δπλαηφ ιφγσ κε ιεηηνπξγίαο ησλ καγεηξείσλ, ην ζπζζίηην παξαγγέιιεηαη απφ 

ππεξεζία εζηίαζεο ζπκβεβιεκέλνπ πξνκεζεπηή κε κέξηκλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
επηηξνπήο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ δηακφξθσζε ελαιιαζζφκελσλ εβδνκαδηαίσλ 
πξνγξακκάησλ ζπζζηηίνπ ησλ θξαηνπκέλσλ γίλεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Ρν 
πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζπληάζζεη 
πξφηππα δηαηηνινγίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο ή πγεηνλνκηθέο 

ζρνιέο ή Ρκήκαηα Γηαηηνινγίαο ΑΔΗ ή ΑΡΔΗ. 
2. Ζ πνηφηεηα, ε επάξθεηα θαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ παξαζθεπαδφκελνπ θαηά 
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζπζζηηίνπ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ειέγρεηαη θαη 

παξαθνινπζείηαη θαζεκεξηλά απφ ηνλ Γηεπζπληή. Θαηά ηνλ έιεγρν κπνξεί λα 
παξίζηαηαη ηαηξφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή νξηδφκελνο θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ ηνπηθφ 
ηαηξηθφ ζχιινγν. Ζ δηαλνκή ηνπ ζπζζηηίνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην εκεξήζην 

πξφγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
3. Ν ηαηξφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζνξίδεη, κε γξαπηή γλσκάηεπζε, εηδηθή δίαηηα ή 
ζπκπιεξσκαηηθή ηξνθή ζε άηνκα ή θαηεγνξίεο θξαηνπκέλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε, 

φπσο αζζελείο, δηαβεηηθνί, γπλαίθεο ζε εγθπκνζχλε, ζε θαηάζηαζε ινρείαο θαη 
ζειάδνπζεο, γπλαίθεο γηα φζν δηάζηεκα έρνπλ καδί ηνπο ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο, 
αλήιηθνη θαη ππεξήιηθεο. 

4. Ξξφλνηα ιακβάλεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, γηα εηδηθά δηαηηνιφγηα πνπ επηβάιινπλ 
νξηζκέλεο ζξεζθεπηηθέο, δηαηξνθηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο. 
5. Δπηηξέπεηαη ζηνλ θξαηνχκελν λα πξνκεζεχεηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε πξφζζεηα 

ηξφθηκα ή αγαζά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ ηνπ αλαγθψλ κε κεζνιάβεζε ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Ζ παξαζθεπή θαγεηνχ ζηνλ ρψξν ηνπ 
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θαηαζηήκαηνο απφ ηνλ ίδην ηνλ θξαηνχκελν επηηξέπεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γηεπζπληή γηα ιφγνπο πγείαο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηαηξνχ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ή γηα ζπκπιήξσζε ηνπ παξερφκελνπ ζπζζηηίνπ ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε θαηά πεξίπησζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ. 
6. Ζ παξάδνζε εηδψλ δηαηξνθήο ζε θξαηνπκέλνπο θαηά ην επηζθεπηήξην 

επηηξέπεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ηνπο κε απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ παξφληνο πνπ νξίδεη ηα επηηξεπφκελα είδε, ηε ζπρλφηεηα παξάδνζήο ηνπο θαη 

θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 
7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ κεηά απφ γλψκε ηνπ ΘΔΠΦΑ  θαζνξίδνληαη ηα επηηξεπφκελα είδε πνπ 

κπνξνχλ λα πσινχληαη ζε θξαηνπκέλνπο απφ ηα πξαηήξηα – θαληίλεο θαη ηα 
θπιηθεία ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ πεξηέξρεηαη ζην 
Ρακείν Θέξδνπο Πηγαξέηησλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ απφξσλ, θαζψο θαη 
ν ηξφπνο δηάζεζήο ηνπ. 
 

Άξζξν 26  
Δλδπκαζία θαη θιηλνζηξσκλή 
1. Θάζε θξαηνχκελνο θέξεη ηελ αηνκηθή ηνπ ελδπκαζία, ε νπνία είλαη εππξεπήο 

θαη θαζαξή θαη ζε θακία πεξίπησζε, είηε επξίζθεηαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο είηε κεηαθηλείηαη εθηφο απηνχ ιφγσ κεηαγσγήο ή άδεηαο, δελ θαλεξψλεη 

ηελ ηδηφηεηά ηνπ. Δάλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο, είηε σο 
λενεηζαγφκελνο, είηε σο κεηαγφκελνο, δελ έρεη καδί ηνπ επαξθή θαη θαηάιιεια γηα 
ηελ επνρή θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο δηθά ηνπ είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, 

δηεπθνιχλεηαη γηα λα ηα παξαιάβεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ απφ πξφζσπα πνπ 
αλήθνπλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, αθφκε θαη αλ απηά δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν ησλ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχηαη λα δέρεηαη ζε 

επηζθεπηήξην. Ζ ίδηα δηεπθφιπλζε παξέρεηαη θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην 
θαηάζηεκα θξάηεζεο, φηαλ κεηαβάιινληαη νη επνρέο ή νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Πε 
θάζε πεξίπησζε, ν θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα πξνκεζεχεηαη απνθιεηζηηθά γηα 

δηθή ηνπ ρξήζε κε δηθέο ηνπ δαπάλεο επηηξεπφκελα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο 
απφ ζπκβεβιεκέλν ή άιιν θαηάζηεκα ηεο επηινγήο ηνπ. 
2. Ζ δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ρνξεγεί, ζε φζνπο θξαηνπκέλνπο δελ δηαζέηνπλ 

επαξθή ελδπκαζία θαη ππνδήκαηα, αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ έηνπο θαη ηηο 
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Ρα είδε πνπ ρνξεγνχληαη δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ 
εμεπηειηζηηθφ ή ηαπεηλσηηθφ ραξαθηήξα. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 

κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ παξάδνζε εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο θαη ζε πξφζσπα 
πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θχθιν ησλ επηζθεπηψλ ηνπ θξαηνπκέλνπ, θαηφπηλ ειέγρνπ 
ησλ εηδψλ πνπ γίλεηαη πάληνηε παξνπζία ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ρσξίο δηεμαγσγή 

επηζθεπηεξίνπ.  
3. Νη θξαηνχκελνη πνπ εξγάδνληαη ζε αγξνηηθέο ή βηνηερληθέο κνλάδεο ή 
εξγαζηήξηα ή απαζρνινχληαη ζε άιιεο εξγαζίεο δηθαηνχληαη λα ηνπο παξέρεηαη 

θαηάιιεινο ξνπρηζκφο, πνπ πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη ηαθηηθά θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε φηαλ θζείξεηαη ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο. 
4. Νη θξαηνχκελνη πνπ έρνπλ απφ ηελ επαγγεικαηηθή ή άιιε ηδηφηεηά ηνπο 

ηδηαίηεξε ζηνιή ή άιιε εηδηθή πεξηβνιή δελ επηηξέπεηαη λα ηε θνξνχλ ζην 
θαηάζηεκα, εθηφο ησλ θιεξηθψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ απνζρεκαηηζζεί. Δπίζεο δελ 
επηηξέπεηαη ζηνπο θξαηνπκέλνπο λα θνξνχλ ελδχκαηα θαη άιια είδε ζηα νπνία 

απνηππψλνληαη κελχκαηα ή ζχκβνια πξνζβιεηηθά γηα άηνκα θαη νκάδεο ιφγσ 
θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, 
θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο θχινπ ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ.  
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5. Νη θξαηνχκελνη επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηθά ηνπο θιηλνζθεπάζκαηα θαη 
πεηζέηεο. Ζ δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ρνξεγεί ηα ελ ιφγσ είδε ζε φζνπο δελ 

δηαζέηνπλ, ζε επαξθή πνζφηεηα αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ έηνπο θαη ηηο 
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Πε φινπο ηνπο θξαηνπκέλνπο ρνξεγνχληαη ζηξψκα, καμηιάξη 
θαη δχν καμηιαξνζήθεο. Όια απηά, είηε ρνξεγνχληαη απφ ην θαηάζηεκα είηε 

αλήθνπλ ζηνλ θξαηνχκελν, αιιάδνπλ ζπρλά γηα λα είλαη πάληα θαζαξά θαη 
αληηθαζίζηαληαη φηαλ θζείξνληαη. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν δηαρεηξηζηήο κεξηκλά ψζηε 
λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκεο επαξθείο πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ εηδψλ. 

 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΔΚΞΡΝ 

ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ 
 
Άξζξν 27  

Ιαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 
1. Νη θξαηνχκελνη δηθαηνχληαη θξνληίδαο γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπο. 
Ζ δηεχζπλζε εμαζθαιίδεη ζηνπο θξαηνπκέλνπο ηαηξηθή, νδνληηαηξηθή θαη 

θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε επηπέδνπ αλάινγνπ κε απηφ πνπ παξέρεηαη ζηνλ ινηπφ 
πιεζπζκφ. Πηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο γπλαηθψλ είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία 
γπλαηθνιφγνπ. Ζ πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ, ηελ 

πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θάζε αζζέλεηαο, ηελ απνηξνπή επηδείλσζεο ή 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη ηελ αλαθνχθηζή ηνπ απφ ηνλ 

πφλν. Ζ δαπάλε θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο ή θαη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ 
θξαηνπκέλνπ. 
2. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ ησλ 

θξαηνπκέλσλ, ηνπ AIDS ή άιισλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, ηελ πξνζηαζία ηεο 
ςπρηθήο ηνπο πγείαο θαη ηελ απεμάξηεζε ησλ εμαξηεκέλσλ απφ νπζίεο. Πηελ 
ηειεπηαία πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 31 πεξ. β’, 34 θαη 35 

ηνπ Λ. 4139/2013 φπσο ηζρχεη. Γεληθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο κέξηκλαο γηα ηελ 
πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ νξγαλψλνληαη πξνγξάκκαηα ηαθηηθήο ελεκέξσζεο, 
ζπκβνπιεπηηθήο θαη παξέκβαζεο ζε ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο θαη 

πηζηνπνηεκέλνπο κε θεξδνζθνπηθνχο ηδησηηθνχο θνξείο, ππφ ηελ επηζηεκνληθή 
επνπηεία δεκφζηνπ θνξέα. Ρα πξνγξάκκαηα απηά απεπζχλνληαη ζε θξαηνπκέλνπο 
θαη ππαιιήινπο θαη εγθξίλνληαη απφ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ παξφληνο.  
3. Θάζε θξαηνχκελνο εμεηάδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαηά ηελ 
εηζαγσγή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21 παξάγξαθνο 3 θαη 22 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
παξφληνο θαη εθεμήο αλά εμάκελν ή φπνηε ην δεηήζεη θαζψο θαη φηαλ ζπληξέρεη 

ιφγνο πνπ θαζηζηά ελδερφκελε ηελ απνθπιάθηζή ηνπ, φπσο φηαλ αλακέλεηαη 
έθδνζε βνπιεχκαηνο δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή απφθαζεο δηθαζηεξίνπ. Ν 
θξαηνχκελνο κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη λα εμεηαζηεί απφ ηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπ ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ ηαηξφ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Πε πεξίπησζε ρξφλησλ παζήζεσλ ν 
θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη λα ηνλ παξαθνινπζεί ν ζεξάπσλ ηαηξφο ηνπ, 
κε παξνπζία ηνπ ηαηξνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ρν ίδην ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

άξζξσλ 21 παξάγξαθνο 3 θαη 31 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο. Ζ δαπάλε γηα ηνλ 
ηαηξφ επηινγήο ηνπ θξαηνπκέλνπ βαξχλεη ηνλ ίδην.  
4. Αλ ζε ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα δελ ππεξεηεί κφληκν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ, νη 

αλάγθεο θαιχπηνληαη ζε 24σξε βάζε απφ νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ ΔΠ θαη κε 
επηζθέςεηο εμσηεξηθψλ ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, 
πνπ θαινχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ακείβνληαη θαη' επίζθεςε 

απφ απηφλ, ή απφ ηνλ ηαηξφ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή απφ ηνπηθφ θέληξν πγείαο. Ρν 
χςνο ηεο ακνηβήο ησλ θαη’ επίζθεςε ακεηβφκελσλ ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη άιισλ 
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επαγγεικαηηψλ πγείαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκηθψλ, γείαο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Ξαλειιήληνπ Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, ηεο Έλσζεο 
Λνζειεπηψλ Διιάδνο ή άιινπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα. 
5. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ εμεπξίζθεηαη ηαηξφο, λνζειεπηήο ή άιινο 

επαγγεικαηίαο πγείαο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο 
ιεηηνπξγφο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαιεί ηαηξφ 
θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο, λνζειεπηή ή άιιν θαηάιιειν επαγγεικαηία πγείαο απφ 

πίλαθα επηζθεπηψλ θαηά εηδηθφηεηεο λα πξνζέιζεη εληφο 24 σξψλ. Ν πίλαθαο 
απηφο πεξηιακβάλεη πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζηελ έδξα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη 
θαηά πξνηίκεζε απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 185 επφκελα ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο 
εθαξκφδνληαη αλάινγα.  
6. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ ηαηξνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηε δηάγλσζε ή ηνλ 

ηξφπν ζεξαπείαο πνπ πξνηείλεη ν ηαηξφο επηινγήο ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη θαηφπηλ 
αηηήκαηνο ηνπ θξαηνπκέλνπ ή ηνπ ηαηξνχ ηεο επηινγήο ηνπ θαιείηαη απφ ηνλ 
αξκφδην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ ν ηνπηθά αξκφδηνο ηαηξφο απφ ηνλ πίλαθα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 
παξφληνο. 
7. Πε πεξίπησζε ζνβαξήο αζζέλεηαο θξαηνπκέλνπ ελεκεξψλνληαη άκεζα νη νηθείνη 

ηνπ ή ηα θαηά δήισζε πξφζσπα εκπηζηνζχλεο ηνπ απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ή 
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο. Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ θξαηνπκέλνπ 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ παξφληνο. 
 
Άξζξν 28  

Αηνκηθό δειηίν πγείαο θαη κεηξών ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ 
1. Γηα θάζε θξαηνχκελν ηεξείηαη ππνρξεσηηθά αηνκηθφ δειηίν πγείαο, ζην νπνίν 
θαηαρσξίδνληαη ζηνηρεία ηαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ν ρξφλνο δηελέξγεηαο θάζε 

ηαηξηθήο εμέηαζεο, ε ζρεηηθή δηάγλσζε, ε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ζπζηήζεθε, 
θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν, ε εηδηθφηεηα θαη ε ππνγξαθή ηνπ ηαηξνχ πνπ 
εμέηαζε ηνλ θξαηνχκελν. Ρν δειηίν απηφ θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ ηαηξείνπ θαη 

ζπλνδεχεη ηνλ θξαηνχκελν ζε θάζε κεηαγσγή ηνπ. 
2. Πε θάζε θαηάζηεκα ηεξείηαη κεηξψν ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θξαηνπκέλσλ, ζην 
νπνίν αλαγξάθνληαη o ρξφλνο εμέηαζεο, ε αγσγή πνπ ζπζηήζεθε θαη ηα 

ρνξεγνχκελα θάξκαθα. 
3. Ρν απφξξεην ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 
Γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δειηίνπ θαη κεηξψνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιακβάλνπλ κφλνλ ν θξαηνχκελνο ή ν 
λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο θαη ηα ινηπά αξκφδηα 
φξγαλα ηνπ θαηαζηήκαηνο, θάζε θνξά πνπ γηα ηε ιήςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απφθαζεο εμεηάδεηαη ε πγεία ηνπ θξαηνπκέλνπ. Γελ επηηξέπεηαη ζε θξαηνπκέλνπο 
λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα αηνκηθά δειηία πγείαο ζπγθξαηνχκελψλ ηνπο θαη ζηα 
κεηξψα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ.  

4. Ζ ρξήζε πξνζσπηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία θξαηνπκέλνπ 
απφ νπνηνλδήπνηε κε έρνληα δηθαίσκα πξφζβαζεο ζ’ απηά, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

απαγνξεχεηαη θαη ειέγρεηαη πεηζαξρηθά ή θαη πνηληθά. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε 
ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο, γηα 
ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα αλσηέξσ 

δειηία θαη κεηξψα. Θαη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 
απηψλ ελψπηνλ δηθαζηηθψλ αξρψλ φηαλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλαγλψξηζε, 
άζθεζε ή ππεξάζπηζε δηθαηψκαηνο ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηαηξηθή επζχλε 

θαη ελ γέλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηεο Αξρήο 
Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα. Ρέηνηα άδεηα δελ απαηηείηαη φηαλ 
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ηνχην έρεη πξνβιεθζεί ζηελ άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
ησλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ απηά ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

   
Άξζξν 29  
Ιαηξηθέο πξάμεηο 

1. Θαηά ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ζε θξαηνπκέλνπο εθαξκφδεηαη ν Θψδηθαο 
Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο (Λ. 3418/2005), κε παξηζηακέλσλ άιισλ πξνζψπσλ.  
2. Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα νπνησλδήπνηε ηαηξηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ 

πεηξακάησλ, πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή, ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή πγεία ή 
πξνζβάιινπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θξαηνπκέλνπ, αθφκε 
θαη αλ ν ίδηνο ζπλαηλεί ζηε δηεμαγσγή ηνπο.  

3. Θάζε είδνπο ηαηξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή ζεξαπεπηηθή αγσγή ζε θξαηνχκελν 
επηηξέπεηαη κφλν κε ζπλαίλεζή ηνπ. Όηαλ αξλείηαη, ε άξλεζή ηνπ πξέπεη λα 
δηαηππψλεηαη εγγξάθσο ελψπηνλ ηαηξνχ παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ κάξηπξα θαη 

κε πιήξε ελεκέξσζή ηνπ απφ ηνλ ηαηξφ γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο, ηα 
απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο άξλεζεο απηήο. 
4. Αλ ν θξαηνχκελνο έρεη πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε απψιεηαο ζπλείδεζεο θαη δελ 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε λα ζπλαηλέζεη ή έρεη αξλεζεί, θαηά ηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν, ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζε ηαηξηθή πξάμε ε νπνία θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ 
πγεία ή ηε δσή ηνπ ζχκθσλα κε ην γεληθφ θαζήθνλ ηεο θξνληίδαο πνπ έρεη ν 

ηαηξφο, ην Ππκβνχιην ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο ή, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 
άκεζεο ζχγθιεζήο ηνπ, ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο κπνξεί, θαη’ εμαίξεζε, 

λα δηαηάμεη ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ ηαηξνχ. Γηα ηε δηάηαμε ιήςεο ησλ κέηξσλ, θαζψο θαη γηα ηε θχζε θαη ηελ 
έθηαζή ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηαηξφ, ζπλεθηηκψληαη ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ θξαηνπκέλνπ, ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ, ν ιφγνο ηεο 
πξνεγνχκελεο άξλεζεο ή ηεο κε ζπλαίλεζεο, ηα θίλεηξα θαη ε επηζπκία ηνπ 
θξαηνπκέλνπ θαζψο θαη νη ζξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ. Πε θάζε 

πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θξαηνπκέλνπ. 
  
Άξζξν 30  

Δηζαγσγή αζζελώλ θξαηνπκέλσλ ζε ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο 
ή δεκόζηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα 
1. Θξαηνχκελνη νη νπνίνη αζζελνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο, θαζψο 

θαη εθείλνη νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη, γεληθφηεξα, 
ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ παξφληνο, 
εηζάγνληαη ζην αλαξξσηήξην ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ παξακνλή ηνπο ζην 

αλαξξσηήξην πξνυπνζέηεη γλσκάηεπζε ηαηξνχ ή ςπρηάηξνπ θαη δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα. Δθφζνλ ην επηβάιιεη ε θαηάζηαζή ηνπο, εηζάγνληαη ζε 
εηδηθφ θαηά πεξίπησζε ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο φπνπ ππνβάιινληαη ζε 

αλαγθαία κέηξα λνζειείαο ή ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα. 
2. Θξαηνχκελνη αζζελείο, ησλ νπνίσλ ε λνζειεία δελ είλαη δπλαηή ζηα 
αλαξξσηήξηα ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο παξαπέκπνληαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζην πιεζηέζηεξν θαη πιένλ θαηάιιειν ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή 
δεκφζην λνζνθνκείν πνπ ππνδεηθλχεη ν ζεξάπσλ ηαηξφο ηνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε λνζειεία ζην ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή ζην 

λνζνθνκείν απηφ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
ζεξαπεπηηθνχ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη κεηά απφ 
βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο νηθείαο θιηληθήο ή, ζε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, 

ηνπ εθεκεξεχνληνο ηαηξνχ, ε λνζειεία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιεζηέζηεξν πξνο 
ηελ έδξα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη θαηαιιειφηεξν λνζνθνκείν ηεο νηθείαο 
πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ή ζε άιιν λνζνθνκείν επξηζθφκελν φζν ην δπλαηφλ 

πιεζηέζηεξα ζηελ έδξα ηνπ θαηαζηήκαηνο.  
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3. Γηα ηηο θαηά ηα πξνεγνχκελα κεηαθηλήζεηο εληφο ηνπ ίδηνπ θαηαζηήκαηνο ή 
εληφο ηνπ ίδηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο αξθεί γλσκάηεπζε ηνπ 

ηαηξνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ε απφθαζε ιακβάλεηαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ παξφληνο. 
4. Θξαηνχκελνη νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο δηαπηζηψλεηαη φηη 

έρνπλ εμάξηεζε απφ νπζίεο ππφθεηληαη ζην θαζεζηψο πνπ νξίδεηαη απφ εηδηθέο 
δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 2 εδάθην 2 
θαη ηεξνπκέλσλ ησλ βαζηθψλ εγγπήζεσλ ζεξαπεπηηθήο κεηαρείξηζεο ηνπ 

παξφληνο θψδηθα. Νη θξαηνχκελνη απηνί δηεπθνιχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο απεμάξηεζεο εγθεθξηκέλνπ 
νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία πεξί εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Ρν 

πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ειέγρεη ηνπο φξνπο αζθαιείαο, ρσξίο λα 
παξίζηαηαη ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηεξψληαο ηνπο γεληθνχο φξνπο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο.  

5. Θξαηνχκελνη νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ινηκψδνπο λνζήκαηνο 
πεξηνξίδνληαη ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο, κε απφθαζε ηνπ ηαηξνχ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο. Ν πεξηνξηζκφο κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη 24 ψξεο. Δάλ ζην 

θαηάζηεκα δελ ππεξεηεί θαζεκεξηλά ηαηξφο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ 
Γηεπζπληή χζηεξα απφ ελεκέξσζή ηνπ απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θαη ν πεξηνξηζκφο κπνξεί λα δηαξθεί κέρξη 48 ψξεο. Πηε ζπλέρεηα 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
  

Άξζξν 31  
Απεξγία πείλαο 
1. Ν θξαηνχκελνο πνπ δειψλεη φηη θαηέξρεηαη ζε απεξγία πείλαο δηαηππψλεη ηελ 

απφθαζή ηνπ απηή εγγξάθσο, ελψπηνλ ηαηξνχ θαη παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ 
κάξηπξα. Ν θξαηνχκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηαηξφ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή 
θαη ηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπ γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο, 

ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπ πγείαο. Κεηά ηε δήισζε απηή ν Γηεπζπληήο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξφ ηνπ θαηαζηήκαηνο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο θξνληίδαο θαη, αλ ρξεηαζηεί, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
2. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο πείλαο ν ηαηξφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξίλεη φηη 
ν απεξγφο ρξεηάδεηαη εηδηθφηεξε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, δεηεί κε αηηηνινγεκέλε 

γλσκάηεπζή ηνπ ηελ άκεζε κεηαγσγή ηνπ απεξγνχ ζε ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα κε 
ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 2 ηνπ παξφληνο. 
3. Αλ ν απεξγφο πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε άκεζνπ θηλδχλνπ δσήο ή ζνβαξήο θαη 

κφληκεο βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ εθαξκφδεηαη αλάινγα ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 
παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο. Γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ θαζψο θαη ηε θχζε θαη ηελ 
έθηαζε απηψλ ζπλεθηηκψληαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θξαηνπκέλνπ, ηα θίλεηξα θαη 

νη επηδηψμεηο ηνπ θαζψο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο απφθαζήο ηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε 
δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θξαηνπκέλνπ. 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΘΡΝ 
ΚΝΟΦΥΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΘΑΗ ΔΙΔΘΔΟΝΠ ΣΟΝΛΝΠ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ 

  
Άξζξν 32  
Οξγάλσζε 

1. Όινη νη θξαηνχκελνη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εληφο ή, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ζηελ 
εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ελ γέλεη κφξθσζε, άζιεζε, ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ζην πιαίζην πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 

2 παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο. Ζ ελαζρφιεζε ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηηο 
παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, ε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ηνπο ζε ζρεηηθά 
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πξνγξάκκαηα θαη ηδίσο ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 
εθπαίδεπζεο ζπλεθηηκάηαη ζεηηθά γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζε ζεζκνχο κεηαρείξηζεο 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζην θνηλσληθφ, 
επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 
2. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο πξνηείλεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ή 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ΘΔΠΦ ή ηνπ αξκφδηνπ θαζ’ χιελ θνξέα γηα ηελ 
νξγάλσζε κνξθσηηθψλ, αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ ή άιισλ παηδαγσγηθψλ θαη 
ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θξαηνπκέλσλ. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο 

θξάηεζεο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζή ηνπ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληεγθιεκαηηθήο θαη 
Πσθξνληζηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε νπνία εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε εληφο 

ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ ν ρξφλνο απηφο παξέιζεη 
άπξαθηνο ε πξφηαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 
νξγάλσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ζε πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα 

θξάηεζεο απφ θξαηνπκέλνπο δηαθφξσλ θαηαζηεκάησλ ή ηκεκάησλ ηνπο ή θαη κε 
ζχκπξαμε άιισλ θνξέσλ απνθαζίδεη απνθιεηζηηθά ε Γεληθή Γηεχζπλζε 
Αληεγθιεκαηηθήο θαη Πσθξνληζηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
3. Ζ επεμεξγαζία, ν ζπληνληζκφο θαη ε πξαγκάησζε αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ 
πξνγξακκάησλ, θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, αλαηίζεληαη κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ χζηεξα απφ 
γλψκε ηνπ ΘΔΠΦ ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ή ζε πξφζσπα κε εηδηθέο γλψζεηο θαη 
εξγαζηαθή εκπεηξία ζε επίζεκν εθπαηδεπηηθφ θνξέα. 
 

Άξζξν 33 
Δθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
1. Νη δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

θξαηνπκέλσλ απνβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε ή ζπκπιήξσζε εθπαίδεπζεο φισλ ησλ 
βαζκίδσλ, θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζή ηνπο θαη ηε δηα βίνπ 
εθπαίδεπζή ηνπο.  

2. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην θαηάζηεκα, ζε θαηάιιειεο 
εγθαηαζηάζεηο, απηνηειείο ζρνιηθέο κνλάδεο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηππηθήο 
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΓΗΔΘ) 

θαη κεηαγπκλαζηαθά ΓΗΔΘ. Απηέο νη κνλάδεο ππάγνληαη ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζρνιείσλ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξαηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ (Ξ.Ξ.Δ.Θ.), θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Ππκβνχινπ - Ππληνληζηή 
Δθπαίδεπζεο πνπ ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ αξκφδηνπ Ρκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη 
Θαηάξηηζεο ηεο ΓΓΓΒΚΛΓ θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζνξίδεηαη ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ΓΗΔΘ θαη νη ρψξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κε ηελ ίδηα 
απφθαζε θαζνξίδεηαη ε νλνκαζία ηεο αληίζηνηρεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ρν 

θαηάζηεκα θξάηεζεο νθείιεη θαηά πξνηεξαηφηεηα λα εμεχξεη ηνπο θαηάιιεινπο 
ρψξνπο. Ρν Ππκβνχιην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο νξγαλψλεη, κε ηε 
ζπλεξγαζία αξκφδησλ θνξέσλ, πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

καζεηείαο, πξαθηηθήο άζθεζεο ή εμεηδίθεπζεο. 
3. Νη παξερφκελνη ηίηινη ζπνπδψλ είλαη ηζφηηκνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ 
ζρνιηθψλ δνκψλ ηεο ίδηαο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα πξνθχπηεη απφ ην 

θείκελφ ηνπο φηη απνθηήζεθαλ ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο. 
4. Ρν πνπξγείν Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα δηαηεξεί κεηξψν θνξέσλ, ζπιιφγσλ, ελψζεσλ, νξγαλψζεσλ θαη 

ηδξπκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηα Θαηαζηήκαηα Θξάηεζεο έρνληαο σο αληηθείκελν 
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ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε δεκηνπξγία νκάδσλ πνιηηηζκνχ/ηέρλεο θαη 
αζιεηηζκνχ θαζψο θαη ηελ ςπραγσγία ησλ θξαηνπκέλσλ. 

5. Δηδηθά κέηξα ιακβάλνληαη γηα ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη 
ζε αιινδαπνχο, ηδίσο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, θαη 
άηνκα κε αλαπεξίεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε πξφζβαζή ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε.  
6. Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο λεαξνχο θξαηνπκέλνπο. 
Νη ελήιηθεο νη νπνίνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ελζαξξχλνληαη λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ηεο βαζκίδαο απηήο θαη 
πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο. 
7. Όζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ 

ηηο ζπνπδέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε αληίζηνηρα ηκήκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζην θαηάζηεκα ή, εθφζνλ δε ιεηηνπξγνχλ ηέηνηα ηκήκαηα, κε 
κεηαγσγή ζε άιιν θαηάζηεκα ή κε εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

56 ηνπ παξφληνο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θξαηνχκελνο 
ν νπνίνο επηηπγράλεη ζηηο Ξαλειιαδηθέο εμεηάζεηο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηαγσγή 
ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία απηφο αλήθεη θαη ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα φπνπ εδξεχεη ην ΑΔΗ ή ΑΡΔΗ ζην νπνίν έρεη 
εηζαρζεί. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνην θαηάζηεκα θξάηεζεο ζε απηήλ ηελ πεξηθεξεηαθή 
ελφηεηα ν θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηεγγξαθή ζε αληίζηνηρν ηκήκα 

ΑΔΗ ή ΑΡΔΗ πνπ εδξεχεη ζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα φπνπ ππάξρεη θαηάιιειν 
θαηάζηεκα θξάηεζεο ή ζε φκνξε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. Νη αξηζηνχρνη 

δηεπθνιχλνληαη κε θάζε ηξφπν λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε ηε ρνξήγεζε 
εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ.  
8. Θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπαίδεπζεο νη εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ θξαηνχκελν 

είλαη θαηά ην δπλαηφ ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. 
9. Ζ εθπαίδεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ δελ αλαζηέιιεηαη ζε πεξίπησζε κεηαγσγήο ή 
επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, εθηφο αλ άιισο νξίδεη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην φξγαλν. Αλ επηβιεζεί πεηζαξρηθφο 
πεξηνξηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζπγθεθξηκέλνπ θξαηνπκέλνπ, ε 
έθηηζε ηνπ κέηξνπ κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά θαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ή αξγηψλ. 
10. Νη θξαηνχκελνη ελζαξξχλνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη γηα λα παξαθνινπζνχλ 
πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη θνίηεζεο ζε αλνηθηά παλεπηζηήκηα 

ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη πξνο ηνχην ηνπο παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο 
δηεπθνιχλζεηο. Όπνπ πξνβιέπνληαη ζρεηηθέο δαπάλεο, νη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα 
απαιιάζζνληαη απφ απηέο θαηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο κε ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ, δηαθνξεηηθά ηηο αλαιακβάλεη ν θξαηνχκελνο πνπ εθπαηδεχεηαη ή 
θνηηά. 

11. Νη θξαηνχκελνη ελζαξξχλνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 
Πρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΠΓΔ), ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε θαηάζηεκα 
θξάηεζεο φπνπ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ επαξθή αξηζκφ θξαηνπκέλσλ. Ρν 

θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΓΔ ξπζκίδεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. Κε ηνλ 
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο 
ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

εθπαηδεπηψλ εθηφο απηψλ πνπ αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπο.  
12. Νη θξαηνχκελνη λα δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην πιαίζην 
ηεο αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη ή αληίζηνηρε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο πνπ δηαβηνχλ  
13. Νη θξαηνχκελνη νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα 
εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο έρνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ καζεηή ή ζπνπδαζηή ή θνηηεηή απφ ηελ εγγξαθή ηνπο θαη κέρξη ηε 
ιήςε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν θνξέα.   



 31 

14. Νη θξαηνχκελνη πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηεπθνιχλνληαη 
ζηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζε δνκή εθπαίδεπζεο 

κέζα ζηε θπιαθή ή/θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πξναγσγηθέο ή ζηηο εηζαγσγηθέο 
εμεηάζεηο ζε Α.Δ.Η. ή Ρ.Δ.Η., θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Θαηαζηήκαηνο Θξάηεζεο κε 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

15. . Δπηηξέπεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ιφγνπο 
θαη ζην πιαίζην νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θξαηνπκέλσλ ε εγθαηάζηαζε 
ζπζηήκαηνο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ρξήζεο ηνπ απφ απηνχο ππφ έιεγρν θαη 

επίβιεςε γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο Ζ/ κε 
πεξηνξηζκέλε θαη ειεγρφκελε απφ εηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ πξφζβαζε ζην 
δηαδίθηπν ζην πιαίζην νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θξαηνπκέλσλ 

ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη εγθξίζεσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο, πξνζδηνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο απφ 
ζπγθεθξηκέλν θξαηνχκελν, φπσο ηφπν, ρξφλν θαη δηαδηθαζία. 

 
Άξζξν 34 
Πξόζβαζε ζην πξναύιην ή ζε άιιν αλνηθηό ρώξν, ζσκαηηθή άζθεζε θαη 

άζιεζε 
1. Νη θξαηνχκελνη έρνπλ θαζεκεξηλά πξφζβαζε ζε πξναχιην ρψξν ή ζε αλνηθηφ 

ρψξν πξνζηαηεπφκελν απφ ηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο 
θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπο, γηα λα πεξπαηνχλ ή λα αζρνινχληαη κε αηνκηθέο 
αζθήζεηο ή κε δηάθνξα αζιήκαηα. Νη πξναχιηνη ρψξνη είλαη πξνζβάζηκνη ζηνπο 

θξαηνπκέλνπο απφ έμη έσο επηά ψξεο εκεξεζίσο, πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο 
ψξεο, θαη νη θνηλφρξεζηνη πξνζηαηεπφκελνη ρψξνη είλαη πξνζβάζηκνη απφ δέθα έσο 
δψδεθα ψξεο εκεξεζίσο, αλάινγα κε ηελ επνρή ηνπ έηνπο. Πηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ 
θξαηνπκέλσλ εθηφο αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ρψξσλ θξάηεζεο ζε θνηλφρξεζηνπο 
πξνζηαηεπφκελνπο ρψξνπο απμάλεηαη απφ κία κέρξη δχν ψξεο εκεξεζίσο κε 

εκεξήζηα δηαηαγή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ν ρξφλνο πξναπιηζκνχ, 
άζθεζεο θαη άζιεζεο γηα θξαηνπκέλνπο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί ε 
πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ θειί θξάηεζεο πεξηνξίδεηαη ζε δχν 

ψξεο εκεξεζίσο.    
2. Γηα ηελ αηνκηθή ή νκαδηθή ζσκαηηθή άζθεζε ησλ θξαηνπκέλσλ δεκηνπξγνχληαη 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη θαη εμνπιηζκέλνη ρψξνη, εζσηεξηθνί (γπκλαζηήξην) ή 

εμσηεξηθνί (γήπεδα). 
3. Ρα πξνγξάκκαηα άζθεζεο θαη άζιεζεο νξγαλψλνληαη θαη επηβιέπνληαη απφ 
επαγγεικαηίεο γπκλαζηέο. Ν ηαηξφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηα θάζε 

θξαηνπκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα. 
 
Άξζξν 35  

Δλεκέξσζε  
1. Θάζε θξαηνχκελνο έρεη δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη κε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 
ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 

κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
παξφληνο πξνζδηνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, φπσο 
ηφπν, ρξφλν θαη δηαδηθαζία. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο δελ κπνξεί λα εμηθλείηαη ζε 

άζθεζε ινγνθξηζίαο κε πεξηνξηζκφ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θξαηνπκέλνπ. Σξήζε 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ πξνκεζεχεη ε Γηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε 
δαπάλε ηνπ θξαηνπκέλνπ, ρσξίο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, είλαη δπλαηή, κε 

απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θαηαζηήκαηνο.  Ξεξηνξηζκέλε θαη ειεγρφκελε 
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο κπνξεί λα επηηξαπεί ζην πιαίζην 
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ζπκκεηνρήο ησλ θξαηνπκέλσλ ζε νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο, 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ςπραγσγίαο θαη απεμάξηεζεο, κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ παξφληνο. Πηελ 
απφθαζε απηή νξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο ξχζκηζεο. 
2. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο δηνξγαλψλεη δηαιέμεηο ζε θξαηνπκέλνπο 
απφ κέιε ΑΔΗ, ΑΡΔΗ, επηζηεκνληθψλ, επαγγεικαηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ θνξέσλ. 
3. Δλζαξξχλνληαη νη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηε ζπκκεηνρή 
εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, νη νπνίνη ηηο νξγαλψλνπλ θαη 

ηηο δηεπζχλνπλ. 
4. Ζ απηνκφξθσζε ησλ θξαηνπκέλσλ ελζαξξχλεηαη θαη δηεπθνιχλεηαη.  
5. Θάζε θαηάζηεκα θξάηεζεο παξέρεη πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθε, φπνπ είλαη 

δπλαηφλ νξγαλσκέλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή δεκνηηθή βηβιηνζήθε θαη 
επαξθψο εθνδηαζκέλε κε δηδαθηηθά θαη ςπραγσγηθά βηβιία θαη πεξηνδηθά ζε πιηθή 
ή ειεθηξνληθή κνξθή, νη δε θξαηνχκελνη ελζαξξχλνληαη λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ.   

6. Πηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 
θαζνξίδνληαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο εθηφο 
θαηαζηήκαηνο πξνκήζεηαο βηβιίσλ απφ θξαηνπκέλνπο. 

  
Άξζξν 36  

Φπραγσγία – Διεύζεξνο ρξόλνο 
1. Νη θξαηνχκελνη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ ςπραγσγία θαη ζηε δεκηνπξγηθή ρξήζε 
ηνπ ειεχζεξνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ. 

2. Ζ ςπραγσγία ησλ θξαηνπκέλσλ γίλεηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ππαίζξην 
ή θαη εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
3. Νη θξαηνχκελνη ελζαξξχλνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αηνκηθέο 

ή νκαδηθέο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, ζε νκάδεο ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ, ζηελ 
νξγάλσζε ζεαηξηθήο ή κνπζηθήο νκάδααο, έθζεζεο δσγξαθηθήο θαη 
ρεηξνηερλεκάησλ ή θαη άιισλ ηερλψλ θαη λα παξαθνινπζνχλ θηλεκαηνγξαθηθέο 

θαη άιιεο πξνβνιέο ηαηληψλ κε αμηνπνίεζε ησλ ζπγρξφλσλ κέζσλ ηερλνινγίαο.  
4. Ρελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ εθδειψζεσλ αλαιακβάλεη 
ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 
θνξέα κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο θξαηνπκέλνπο πνπ εθδειψλνπλ ζρεηηθή πξσηνβνπιία. Νη εθδειψζεηο απηέο 

αλαβάιινληαη κφλνλ εάλ ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε 
ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο επηθαιεζηεί 
αηηηνινγεκέλα εηδηθνχο ιφγνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ ηάμε θαη αζθάιεηα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 
 
Άξζξν 37 

Άζθεζε ζξεζθεπηηθώλ θαζεθόλησλ 
1. Ζ ζξεζθεπηηθή αγσγή είλαη πξναηξεηηθή θαη πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ηνπ 
θξαηνπκέλνπ λα αζθεί ηα ζξεζθεπηηθά ηνπ θαζήθνληα θαη λα επηθνηλσλεί κε 

αλαγλσξηζκέλν εθπξφζσπν ηνπ ζξεζθεχκαηνο ή ηνπ δφγκαηφο ηνπ. Νη 
πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία άζθεζεο ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ επηθξαηνχζα ζξεζθεία θαη φιεο ηηο γλσζηέο ζξεζθείεο νη θνηλφηεηεο 

ησλ νπνίσλ δηαζέηνπλ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επθηήξησλ νίθσλ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ 
πξνζβάιιεηαη ε δεκφζηα ηάμε ή ηα ρξεζηά ήζε θαη λα κελ επηρεηξείηαη 

πξνζειπηηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ. 
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2. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ ν 
θξαηνχκελνο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην θαηάζηεκα ή θαη αξγφηεξα κπνξεί, αλ ην 

επηζπκεί, λα δειψζεη ην ζξήζθεπκα ή ην δφγκα ζην νπνίν αλήθεη. 
3. Πε θάζε θαηάζηεκα ππάξρεη λαφο ή θαη άιινο θαηάιιεινο ρψξνο ζηνλ νπνίν, 
φζνη απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο επηζπκνχλ, παξαθνινπζνχλ ή ζπκκεηέρνπλ ζε 

εθδειψζεηο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο ή επηθνηλσλνχλ κε αλαγλσξηζκέλν εθπξφζσπν 
ηνπ ζξεζθεχκαηνο ή ηνπ δφγκαηφο ηνπο. 
4. Ρα άηνκα πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν επηζπκνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ εθδειψζεηο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο 
δηεπθνιχλνληαη λα ηηο παξαθνινπζνχλ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 
5. Θξαηνχκελνη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο θξάηεζεο ή ζε 

ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα δέρνληαη επίζθεςε ζξεζθεπηηθνχ 
ιεηηνπξγνχ γηα εθπιήξσζε ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ. 
6. Ν ζξεζθεπηηθφο ιεηηνπξγφο ή ν εθπξφζσπνο ζξεζθεχκαηνο ή δφγκαηνο 

θαιείηαη απφ ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο γηα λα εθθξάζεη ηε 
γλψκε ηνπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ.  

 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΒΓΝΚΝ  

ΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ  
ΡΚΖΚΑ Α: ΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΡΥΛ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ  

  
Άξζξν 38  
Καζνξηζκόο εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο 

1. Ζ εξγαζία ή απαζρφιεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ δελ έρεη ηηκσξεηηθφ ή θαηαπηεζηηθφ 
ραξαθηήξα. Ζ δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα θαη λα παξέρεη 
ζέζεηο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο, κε 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηηο γπλαίθεο, ηνπο αλειίθνπο, ηνπο λεαξνχο ελήιηθεο, ηα 
άηνκα κε αλαπεξία θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. 
2. Απαγνξεχεηαη, έπεηηα απφ γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε 

αλάζεζε ζηνλ θξαηνχκελν θαη ε αλάιεςε απφ απηφλ εξγαζίαο ή απαζρφιεζεο 
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ ή λα ηελ επηδεηλψζεη. 
3. Νη θξαηνχκελνη ελζαξξχλνληαη θαη δηεπθνιχλνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, καζεηείαο, πξαθηηθήο 
άζθεζεο ή εμεηδίθεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, 
ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

4. Ρν Ππκβνχιην εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ, πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, ζπλεξγάδεηαη κε ην πνπξγείν 
Ξαηδείαο, ηνλ ΝΑΔΓ θαη αξκφδηνπο επαγγεικαηηθνχο ή θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 
γηα ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ νκαιή εθηέιεζή ηεο. 
5. Νη θξαηνχκελνη απαζρνινχληαη ζε θχξηεο ή βνεζεηηθέο εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη, 
χζηεξα απφ άδεηα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, άιισλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ επξίζθνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν απηνχ, φπσο 

εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο, καγεηξείνπ, πιπληεξίνπ, θαζαξηζκνχ ή κεηαθνξάο 
ηξνθίκσλ, θεπνπξηθέο εξγαζίεο θ.ιπ. Ζ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ 
απηψλ θαη ε παξνρή ηνπο γίλεηαη γηα ηξίκελε δηάξθεηα, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζήο 

ηεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 
6. Νη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή κε 
παξαγγειία ηνπ Γεκνζίνπ ή θνξέα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή θνξέα 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηδηψηε, έπεηηα απφ ζπλελλφεζε ηνπ εξγνδφηε κε ην 
Ππκβνχιην εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη 
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εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη αζθάιεηαο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
Γηα ηελ εξγαζία εθηφο θαηαζηήκαηνο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 40 παξ. 2 ηνπ 

παξφληνο.  
  
Άξζξν 39 

Οξγάλσζε εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο κέζα ζην θαηάζηεκα 
1. Πηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο θάζε θαηεγνξίαο νξγαλψλνληαη ζπλεξγεία, 
εξγαζηήξηα θαη αγξνηηθέο ή βηνηερληθέο κνλάδεο εξγαζίαο, θαηά ην δπλαηφλ κε 

αληηθείκελα αλάινγα κε εθείλα πνπ ππάξρνπλ έμσ απφ απηά θαη πξνζαξκνζκέλα 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 
2. Ζ αλάζεζε ή ζπλέρηζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή ππεξεζηψλ γίλεηαη θαηά 

πξνηίκεζε ζε θξαηνπκέλνπο ζηνπο νπνίνπο πξνζηδηάδνπλ νη εξγαζίεο απηέο, απφ 
άπνςε ειηθίαο, ελδηαθεξφλησλ, ηθαλνηήησλ, πξνγελέζηεξεο επαγγεικαηηθήο 
πείξαο θαη εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο. 

3. Πε θάζε θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί Ππκβνχιην εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ, ην νπνίν 
ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ παξφληνο. Νη απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έπεηηα απφ αθξφαζε 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηνπκέλσλ. Ζ επηινγή, θαηαλνκή θαη επνπηεία ησλ 
θξαηνπκέλσλ, ην σξάξην, ε αλάπαπζε θαη νη ινηπνί φξνη εξγαζίαο ή απαζρφιεζεο 
γηα θάζε θξαηνχκελν, θαζψο θαη ε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ή ηεο απαζρφιεζεο ζε 

πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ απηψλ απφ ηνλ θξαηνχκελν, απνθαζίδνληαη απφ 
ην ζπκβνχιην απηφ. 

4. Γηα ηηο θχξηεο ή βνεζεηηθέο εξγαζίεο ζπληάζζεηαη πίλαθαο ησλ θξαηνπκέλσλ 
βάζεη ηεο εκεξνκελίαο εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν θαη ην ειεθηξνληθφ 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ θαηαζηήκαηνο, σο λενεηζεξρνκέλσλ ή σο 

κεηαγνκέλσλ, κε απφθαζε ηεο ΘΔΚ. Απφ απηφλ ηνλ πίλαθα επηιέγνληαη θάζε 
θνξά κε ρξνλνινγηθή ζεηξά νη θξαηνχκελνη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ. 
Κεηαγφκελνη γηα δηθνλνκηθνχο ιφγνπο εγγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα απηφλ εθφζνλ 

παξακέλνπλ, γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο δηαθνξεηηθφ απφ 
εθείλν πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε ή ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπο, 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξσζεί 

νη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο κεηήρζεζαλ θαη ρσξίο λα έρεη 
πξνζδηνξηζηεί ε άκεζε επαλακεηαγσγή ηνπο. Ξαξάιεηςε αλάζεζεο θχξηαο ή 
βνεζεηηθήο εξγαζίαο ζε θξαηνχκελν βάζεη ρξνλνινγηθήο πξνηεξαηφηεηαο 

αηηηνινγείηαη εηδηθά. Θαη’ εμαίξεζε αλάζεζε θχξηαο ή βνεζεηηθήο εξγαζίαο 
δηθαηνινγείηαη φηαλ επδνθηκεί ε πξνζθπγή θξαηνπκέλνπ κεηά απφ ηξεηο 
ζπλερφκελεο κεηαγσγέο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ηέηαξην εδάθην 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο θαη φηαλ επίθεηηαη ε ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πθ’ φξνλ απφιπζή ηνπ. Δθ λένπ αλάζεζε θχξηαο ή 
βνεζεηηθήο εξγαζίαο ζε θξαηνχκελν επηηξέπεηαη κφλν εάλ δελ ππάξρεη ηθαλφο 

αξηζκφο θξαηνπκέλσλ πνπ πξνεγνχληαη ρξνλνινγηθά θαη επηζπκνχλ λα 
εξγαζζνχλ. 
5. Γηα ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

εκπεηξία, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνπο θξαηνπκέλνπο πνπ ηηο δηαζέηνπλ, θαηά 
ρξνλνινγηθή ζεηξά ππνβνιήο αίηεζήο ηνπο θαη αθνχ ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηά 
ηνπο, επηηξέπεηαη δε ε αλαλέσζε ηεο αλάζεζεο γηα έλα αθφκε ηξίκελν. Πηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, αλαλέσζε γηα ηξίην ηξίκελν ή θαη πεξαηηέξσ κπνξεί λα γίλεη 
κε απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ κφλν εθφζνλ δελ ππάξρεη 
θαηάιιεινο αληηθαηαζηάηεο. Ζ απφθαζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζην Πψκα 

Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο θαη ζηελ ΘΔΚ. Γηα θάζε 
αλαλέσζε απαηηείηαη πξφηαζε ηνπ ππεχζπλνπ ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο, ηνπ 
ζπλεξγείνπ ή εξγαζηεξίνπ φπνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ν θξαηνχκελνο, κε 

ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη βξεζεί θαηάιιεινο αληηθαηαζηάηεο, θαη 
δήισζε ηνπ θξαηνπκέλνπ φηη επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη. 
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6. Απαγνξεχεηαη απαζρφιεζε θξαηνπκέλνπ ζε ζέζε εξγαζίαο ή ππεξεζία 
δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ 

Ππκβνπιίνπ εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ γηα ηελ αιιαγή θαη δήισζε ηνπ θξαηνπκέλνπ 
φηη δέρεηαη ηελ αιιαγή απηή. Απαγνξεχεηαη επίζεο ππνβνιή αίηεζεο απφ 
θξαηνχκελν γηα αλαλέσζε ή αλάζεζε άιιεο εξγαζίαο ή ππεξεζίαο, φζν ηζρχεη ε 

απφθαζε βάζεη ηεο νπνίαο πξνζθέξεηαη απφ απηφλ εξγαζία ή ππεξεζία. 
  
Άξζξν 40 

Οξγάλσζε εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο έμσ από ην θαηάζηεκα 
1. Ζ εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ έμσ απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζεο, ζε 
βηνκεραληθέο, αγξνηνβηνκεραληθέο, βηνηερληθέο ή αγξνηηθέο κνλάδεο ή 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ή ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα ή ζε Δπαγγεικαηηθέο Πρνιέο θαη Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο 
Θαηάξηηζεο, νξγαλψλεηαη απφ ηε δηνίθεζε απηψλ ησλ κνλάδσλ ή επηρεηξήζεσλ 

θαη πινπνηείηαη κε ηελ επνπηεία ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. 
2. Θξαηνχκελνη πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ θνηλσθειή εξγαζία ή λα 
ζπλερίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απαζρφιεζε ή γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

εμεπξεζεί εξγαζία, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 
απαζρνινχληαη ζηελ εξγαζία απηή εθφζνλ ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα εκηειεχζεξεο 
δηαβίσζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 57 επφκελα ηνπ παξφληνο. 

3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ πνπξγψλ κεηά απφ πξφηαζε ή γλψκε ηεο 

«ΔΞΑΛΝΓΝ» θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο 
ζπλεηαηξηζκψλ ζηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη θξαηνχκελνη. 
  

Άξζξν 41 
Ακνηβή εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο 
1. Ζ εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ παξέρεηαη ζε ζπλεξγεία, εξγαζηήξηα θαη 

αγξνηηθέο ή βηνηερληθέο κνλάδεο κέζα ζηα θαηαζηήκαηα ή ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο 
δεκφζησλ θνξέσλ ή ππεξεζηψλ πνπ επξίζθνληαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν απηψλ, 
ακείβεηαη κε ρξεκαηηθφ πνζφ ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη αλά εκέξα ή θαη' 

απνθνπή ή θαηά κνλάδα κέηξεζεο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη 
ηνλ βαζκφ εμεηδίθεπζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

2. Ζ εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή έπεηηα απφ 
παξαγγειία ηνπ Γεκνζίνπ ή θνξέα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή θνξέα 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηδησηηθψλ κνλάδσλ ή επηρεηξήζεσλ ακείβεηαη θαηά ηα 

ζπκθσλνχκελα ή ζπκπεθσλεκέλα κεηαμχ ησλ κεξψλ, ηεξνπκέλεο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηεο εξγαζίαο απηήο. Ρνλ 

έιεγρν σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 
εξγαζίαο κε παξαγγειία ηδηψηε αζθεί ν θαηά ηφπνλ αξκφδηνο επηζεσξεηήο 
εξγαζίαο. 

3. Ρν έλα ηξίην ηεο ακνηβήο ησλ θξαηνπκέλσλ απνδίδεηαη ζην Γεκφζην σο 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ζην θαηάζηεκα θαη θαηαηίζεηαη ζηνλ 
ινγαξηαζκφ «Θεθάιαηα Δξγαζίαο Θξαηνπκέλσλ». Ρν απνδηδφκελν απηφ πνζφ δελ 

κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην εκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ εξγάηε 
αλά εκέξα θαη ηα 300 επξψ αλά έηνο. 
4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ θαη 
γλψκε ηνπ  ΘΔΠΦ, θαζνξίδνληαη ζε θάζε θαηάζηεκα θξάηεζεο ν αξηζκφο θαη ην 
αληηθείκελν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ε δηάθξηζή ηνπο ζε θχξηεο 

θαη βνεζεηηθέο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, 
ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία, ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ απηψλ ζε πηέξπγεο, ηκήκαηα ή 
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παξαξηήκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαζψο θαη νη γεληθνί ιφγνη παξάιεηςεο 
θξαηνπκέλσλ πνπ πξνεγνχληαη ρξνλνινγηθά απφ ηελ αλάζεζε θχξησλ ή 

βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ.  
  
Άξζξν 42 

Δπζύλε θξαηνπκέλσλ πνπ εξγάδνληαη 
1. Δξγαιεία ή άιια θηλεηά αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 
θξαηνπκέλνπο ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηακεηξνχληαη θαη αζθαιίδνληαη 

ζην ρψξν εξγαζίαο θάζε κέξα κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 
2. Νη θξαηνχκελνη πνπ εξγάδνληαη ππέρνπλ αζηηθή, πνηληθή θαη πεηζαξρηθή 
επζχλε, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηε κε πξφζεζε θαηαζηξνθή ή νπζηψδε 

βιάβε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, πξψησλ πιψλ ή άιισλ 
αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο.  
  

Άξζξν 43 
Αηνκηθόο Λνγαξηαζκόο Κξαηνπκέλσλ (ρξεκάηην) 
1. Ν αηνκηθφο ινγαξηαζκφο (ρξεκάηην) ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ρξήκαηα πνπ έθεξε 

καδί ηνπ ν θξαηνχκελνο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην θαηάζηεκα, απφ εκβάζκαηα 
ζε απηφλ ζπγγελψλ ηνπ ή ηξίησλ ζηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ θαη απφ ην 
ρξεκαηηθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ή ηηο ζπλαθείο κε ηελ εξγαζία ηνπ 

αζθαιηζηηθέο παξνρέο ζε ρξήκα. 
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ νξίδεηαη ην χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ παξακέλεη ζην 
ινγηζηήξην ηνπ θαηαζηήκαηνο, σο πξνζσπηθφο άηνθνο ηξερνχκελνο ινγαξηαζκφο 
ζηε δηάζεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ γηα αληηκεηψπηζε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηνπ ηδίνπ ή 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, θαηαβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο εθ κεηαηξνπήο, θαζψο θαη 
απνδεκίσζε ηνπ ζχκαηνο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο. Σξεκαηηθφ πνζφ πέξαλ ηνπ πην 
πάλσ νξίνπ θαηαηίζεηαη απφ ηελ ππεξεζία ζε έληνθν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 

ηακηεπηεξίνπ, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα αλνηρζεί ηέηνηνο ινγαξηαζκφο, 
δηαθνξεηηθά παξακέλεη ζηνλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θξαηνπκέλνπ. Πε θάζε 
πεξίπησζε, ην πνζφλ απηφ δελ κπνξεί λα θαηαζρεζεί, εθρσξεζεί, ζπκςεθηζζεί ή 

εηζπξαρζεί θαη’ άιινλ ηξφπν, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα απνδεκίσζε ιφγσ 
θαηαζηξνθήο ή νπζηψδνπο βιάβεο κε πξφζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. Ρν πνζφ απηφ 

απνδίδεηαη ζηνλ θξαηνχκελν θαηά ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφιπζή ηνπ απφ 
ην θαηάζηεκα. Κε απφθαζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ν 
θξαηνχκελνο κπνξεί λα αλαιακβάλεη κέξνο ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ θαη πξηλ απφ ηελ 

απφιπζή ηνπ, ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ρνξήγεζεο θάζε είδνπο άδεηαο, 
θαηαβνιήο ρξεκαηηθήο πνηλήο εθ κεηαηξνπήο ή πξνο απνδεκίσζε ηνπ ζχκαηνο ηεο 
αμηφπνηλεο πξάμεο. 

3. Ν θξαηνχκελνο απαγνξεχεηαη λα δηαζέηεη νπνηνδήπνηε πνζφ ππέξ ηξίηνπ 
θξαηνπκέλνπ, εθηφο αλ ν ηειεπηαίνο είλαη ζχδπγνο ή ζχληξνθφο ηνπ σο κέξνο 
ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο, ή ζπγγελήο κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ. 

 
ΡΚΖΚΑ Β: ΔΔΟΓΔΡΗΘΝΠ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ HMEPΥN ΞΝΗΛΖΠ 
  

Άξζξν 44  
Πξνϋπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία 
1. Θξαηνχκελνη πνπ παξέρνπλ εξγαζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή απαζρνινχληαη ζε 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο θαη 
ςπρηθήο απεμάξηεζεο εγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή 

λνκνζεζία πεξί εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ή παξαθνινπζνχλ επαξθψο ή 
νινθιεξψλνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά 
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πξνγξάκκαηα, ηπγράλνπλ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ εκεξψλ πνηλήο κε απφθαζε 
ηνπ Ππκβνπιίνπ εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ. Γηα ηνπο κεηαμχ απηψλ ππνδίθνπο, νη 

εκέξεο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί επεξγεηηθά ιακβάλνληαη ππφςε, κφλν ζηελ 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπο, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εθηειεζηήο 
θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, γηα ηελ πθ’ φξνλ απφιπζή ηνπο, ηε ιήμε ηεο έθηηζεο 

ηεο πνηλήο, ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ρξεκαηηθή πνηλή ή θνηλσθειή εξγαζία ή ηελ 
αζξνηζηηθή έθηηζε ησλ πνηλψλ.  
2. Ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο απεμάξηεζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο εκέξεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηά. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, 
πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχζεη ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο πνηλήο απνηειεί ε 

νινθιήξσζή ηνπο, φπσο απηή βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Γηα ηα πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο, αξθεί ε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ 
ππεπζχλνπ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ 

ζπκκεηνρήο ηνπ θξαηνπκέλνπ ζε απηφ θαη δελ απαηηείηαη ε νινθιήξσζή ηνπ, πνπ 
κπνξεί λα έπεηαη ηεο απφιπζεο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, 
ππνινγίδνληαη επεξγεηηθά θαη νη εκέξεο αξγηψλ θαη δηαθνπψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην δεχηεξν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
3. Δξγαδφκελνη θξαηνχκελνη νη νπνίνη ιφγσ αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη ζπλεπεία απηήο δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη 
ηπγράλνπλ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε αδπλακία 

εξγαζίαο νθείιεηαη ζην αηχρεκα απηφ. Δηδηθά νη εξγαδφκελεο θξαηνχκελεο πνπ 
θπνθνξνχλ θαη δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη ιφγσ ηεο θχεζεο, 
ηπγράλνπλ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ γηα δχν κήλεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ.  

4. Γηα ηνπο αζζελείο θαη λνζειεπφκελνπο θξαηνπκέλνπο, ηνπο θξαηνπκέλνπο κε 
αλαπεξία, ηνπο θξαηνχκελνπο γνλείο πνπ έρνπλ καδί ηνπο ηα παηδηά ηνπο θαη ηνπο 
θξαηνπκέλνπο νη νπνίνη εηζάγνληαη θαη παξακέλνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζε 

ρψξνπο αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ ή αζηπλνκηθψλ δηεπζχλζεσλ, ν επεξγεηηθφο 
ππνινγηζκφο ξπζκίδεηαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 105 ΞΘ, φπσο 
ηζρχεη. 

5. Ξξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαζνξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ 
επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ εκεξψλ πνηλήο γηα θαηαδίθνπο θαη ππνδίθνπο. Όηαλ ν 

ίδηνο θξαηνχκελνο εξγάδεηαη ή θαη ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
δξαζηεξηφηεηεο κε επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ, ην αλψηαην φξην δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηηο 2 θαη ½ εκέξεο εθηηηέαο πνηλήο. Όηαλ ν δηαζέζηκνο ρψξνο αηνκηθήο 

θαη νκαδηθήο θξάηεζεο ζε έλα θαηάζηεκα θξάηεζεο ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο, 
δηαηξνχκελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηνπκέλσλ ζε απηφ ππνιείπεηαη ησλ 4 η.κ. 

ηνπιάρηζηνλ επί ηξεηο κήλεο ζπλερψο, κε φκνην πξνεδξηθφ δηάηαγκα επεξγεηηθφ 
ρξφλν πνηλήο δηθαηνχληαη φινη νη θξαηνχκελνη γηα δηάζηεκα κέρξη έμη κελψλ, 
αλεμαξηήησο ηνπ εάλ εξγάδνληαη ή ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ή ζπνπδάδνπλ. 

Αλ ε θαηάζηαζε απηή δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο ζπλερψο, ν επεξγεηηθφο 
ππνινγηζκφο παξαηείλεηαη κε λέν πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 
θάζε εκέξα θξάηεζεο ππνινγίδεηαη σο δχν εκέξεο εθηηηέαο πνηλήο θαη ην αλψηαην 

φξην γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο νη νπνίνη ιακβάλνπλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν 
επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο ηξεηο εκέξεο 
εθηηηέαο πνηλήο. 

6. Θάζε εκέξα εξγαζίαο ή ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ή ζπνπδέο κε επεξγεηηθφ 
ππνινγηζκφ ππνινγίδεηαη σο 2 θαη ¼, 2 ή 1 θαη ¾ εκέξεο εθηηηέαο πνηλήο, 
αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο, ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο 

παξέρεηαη ή πξαγκαηνπνηείηαη, ηελ έληαζε εξγαζίαο, ηνλ βαζκφ επζχλεο, ηνλ 
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θχξην ή βνεζεηηθφ ή άιιν ραξαθηήξα ηεο θαη ηηο εηδηθέο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο ή 
ηελ πξνεηνηκαζία πνπ απαηηνχληαη. 

7. Ζ πξνζκέηξεζε ηνπ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ γίλεηαη ην πξψην πελζήκεξν 
θάζε κήλα θαη αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αλαπηχρζεθαλ ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν κήλα. Πηηο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη θνίηεζεο ζε ζρνιεία 
θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζε 
Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, γηα ηελ πξνζκέηξεζε απαηηείηαη λα 

βεβαηψλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
θνξέα ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο φηη ν θξαηνχκελνο παξαθνινπζεί 
αλειιηπψο ή φηη νη απνπζίεο ηνπ είλαη δηθαηνινγεµέλεο ή νθείινληαη ζε αζζέλεηα 

πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαη φηη ε επίδνζή ηνπ θξίλεηαη 
ηθαλνπνηεηηθή. 
 

ΡΚΖΚΑ Γ: ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ  
  
Άξζξν 45 

Τπνρξέσζε αζθάιηζεο θαηά θηλδύλνπ αηπρήκαηνο  
Θξαηνχκελνη πνπ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο, φπσο απηέο θάζε θνξά νξίδνληαη 
κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ, ή παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κέζα ή 

έμσ απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζεο ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΘΑ ή ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα θαηά ηνπ θηλδχλνπ ηνπ αηπρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ 
πεξί αζθάιηζεο ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

  
Άξζξν 46 
Παξνρέο ζε είδνο 

Νη παξνρέο πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ ραξαθηήξα ζε είδνο ρνξεγνχληαη 
απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζεο, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε αληίζηνηρσλ 
παξνρψλ απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα.  

  
Άξζξν 47 
Παξνρέο ζε ρξήκα 

Ζ βαζηθή αζθάιηζε θάζε εξγαδφκελνπ θξαηνχκελνπ θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Νη παξνρέο ζε ρξήκα 
θαηαηίζεληαη ζηνλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη δηαηίζεληαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ παξφληνο.  
  
Άξζξν 48 

Τπόρξενη γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ 
1. Πε πεξίπησζε πνπ ν θξαηνχκελνο εξγάδεηαη ζε ηδησηηθέο κνλάδεο ή επηρεηξήζεηο 
εθηφο θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βαξχλνπλ ηνλ 

εξγαδφκελν θξαηνχκελν θαη ηνλ εξγνδφηε. 
2. Κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, γείαο θαη Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έπεηηα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
ΔΦΘΑ, θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο εηζθνξάο ησλ αλσηέξσ θξαηνπκέλσλ πνπ 
εξγάδνληαη θαη απμνκεηψλεηαη ην χςνο ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο, είηε γεληθά είηε 

θαηά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ή εξγαδνκέλσλ. Κε φκνηεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο 
κπνξεί εηδηθφηεξα λα ξπζκίδεηαη θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηνλ ππνινγηζκφ, ηνλ 
ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ησλ ππέξ ηνπ ΔΦΘΑ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

Κέρξη ηελ έθδνζε ηέηνησλ απνθάζεσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ αζθαιηζηηθή 
λνκνζεζία. 
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3. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ, Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ 

θαζνξίδνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο 
εθθξεκφηεηεο ησλ θξαηνπκέλσλ.  
  

  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ  ΝΓΓΝΝ 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΚΔ ΡΝ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΝ ΘΑΗ ΡΝ ΔΟΡΔΟΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 
  
 Άξζξν 49 

θνπόο θαη κέζα πξαγκάησζεο ηεο επηθνηλσλίαο 
1. Ζ ηαθηηθή θαη απξφζθνπηε επηθνηλσλία ηνπ θξαηνπκέλνπ κε ην επξχηεξν 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απνζθνπεί ζηελ νκαιή δηαβίσζή ηνπ ζην θαηάζηεκα, ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ απφιπζή ηνπ θαη ηελ ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ζηελ θνηλσληθή 
δσή κεηά ηελ απφιπζή ηνπ. 
2. Ζ ελ ιφγσ επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο κε: α) ηελ ππνδνρή επηζθεπηψλ, 

β) ηελ αληαιιαγή επηζηνιψλ θαη ηειεγξαθεκάησλ, γ) ηελ ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία θαη ηελ ηειεδηάζθεςε, δ) ηηο άδεηεο εμφδνπ απφ ην θαηάζηεκα θαη ε) 
ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο έθηηζεο ησλ πνηλψλ θαηά ηεο ειεπζεξίαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην έλαην θεθάιαην ηνπ παξφληνο.  
  

Άξζξν 50 
Δπηζθέςεηο  
1. Θάζε θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 

επηζθέςεηο ζπδχγνπ ή κέξνπο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο θαη ζπγγελψλ αλεμαξηήησο 
βαζκνχ ζπγγέλεηαο, δηάξθεηαο ην ιηγφηεξν κηαο ψξαο, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ 
εγγεγξακκέλσλ επηζθεπηψλ ην επηηξέπεη, δηαθνξεηηθά ε ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ 

επηζθέςεσλ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηε κηζή ψξα, κε απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ  ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Γηθαηνχηαη επίζεο λα δέρεηαη νπνηαδήπνηε εκέξα 

εθηφο Θπξηαθψλ θαη αξγηψλ επηζθέςεηο ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ, ζπκβνιαηνγξάθνπ, 
πξαγκαηνγλψκνλα ή ηερληθνχ ζπκβνχινπ θαη επηκειεηή αλειίθσλ θαη θνηλσληθήο 
αξσγήο, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.  
2. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ή κεηά απφ 
γξαπηή πξφηαζε ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ή κεηά απφ αίηεκα θξαηνπκέλνπ, 

κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ επίζθεςε θαη άιισλ πξνζψπσλ απφ ην θηιηθφ πεξηβάιινλ 
ηνπ θξαηνπκέλνπ ηα νπνία επηζπκνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 49, ηδίσο εάλ ν θξαηνχκελνο ζηεξείηαη 

ππνζηεξηθηηθνχ νηθνγελεηαθνχ θαη ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ θξίζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ ιακβάλεηαη ππφςε αλ ηα άηνκα απηά εκπιέθνληαη ζηηο πνηληθέο 
ππνζέζεηο ηνπ θξαηνπκέλνπ κε ηξφπν ψζηε λα εθηηκάηαη φηη ζα αζθήζνπλ 

δπζκελή επίδξαζε ζε απηφλ θαη αλ επηζθέπηνληαη ή δεηνχλ λα επηζθέπηνληαη θαη 
άιινπο θξαηνπκέλνπο. Άδεηεο επίζθεςεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαηά ηα αλσηέξσ, 
ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε κεηαγσγήο ηνπ θξαηνπκέλνπ ζε άιιν θαηάζηεκα 

θξάηεζεο γηα ιφγνπο δηθνλνκηθνχο ή ζπλαθείο, εθηφο εάλ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ 
δηθαηνινγνχλ ηελ απαγφξεπζε ησλ επηζθέςεσλ απφ ην αληίζηνηρν φξγαλν ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ζην νπνίν έγηλε ε κεηαγσγή. Δθπξφζσπνη θνηλσληθψλ 

θνξέσλ, κέιε επηζηεκνληθψλ εηαηξηψλ θαη ελψζεσλ, πνιηηηζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ 
ή άιισλ ζπιιφγσλ κε εγθεθξηκέλν θαηαζηαηηθφ δηεπθνιχλνληαη λα επηζθέπηνληαη 
θξαηνπκέλνπο κε άδεηα ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Πηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην αξκφδην ζπκβνχιην ελεκεξψλεη 
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ζρεηηθά ηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ζ 
θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο κεξηκλά γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ ηνπ 

θξαηνπκέλνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ 
ζρέζεσλ κε ηξίηα πξφζσπα. Ζ άξλεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ λα δερζεί ηνπο 
παξαπάλσ επηζθέπηεο δελ απνηειεί ζηνηρείν δπζκελνχο θξίζεο γηα απηφλ. 

3. Νη επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ 
έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ή νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην 
Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, ρσξίο αθνπζηηθφ έιεγρν. Νη επηζθέςεηο 

δηαθξίλνληαη ζε: 
α) θιεηζηέο, κε νπηηθφ έιεγρν θαη ρσξίο ζσκαηηθή επαθή κεηαμχ θξαηνπκέλνπ θαη 
επηζθέπηε, 

β) εηδηθέο, κε νπηηθφ έιεγρν θαη κε ζσκαηηθή επαθή κεηαμχ θξαηνπκέλνπ θαη 
επηζθέπηε ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπο, 
γ) αλνηθηέο, κε νπηηθφ έιεγρν θαη κε ζσκαηηθή επαθή κεηαμχ θξαηνπκέλνπ θαη 

επηζθέπηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηνπο θαη 
δ) ειεχζεξεο, ρσξίο νπηηθφ έιεγρν θαη κε ζσκαηηθή επαθή κεηαμχ θξαηνπκέλνπ 
θαη επηζθέπηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηνπο. 

4. Νη επηζθέςεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζπγγελείο πέξαλ ηνπ πξψηνπ βαζκνχ 
θαη πξφζσπα απφ ην θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θξαηνπκέλνπ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 
άδεηα ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο είλαη θιεηζηέο. Νη 
επηζθέςεηο εθπξνζψπσλ θνξέσλ, ζπιιφγσλ θ.ιπ. γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη 

ελεκέξσζε ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ δηεμάγνληαη κε ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε.  
5. Νη επηζθέςεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά γνλείο θαη ηέθλα, ζχδπγνη 

ή κέξε ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο είλαη εηδηθέο. Όηαλ ηα ηέθλα είλαη αλήιηθα, νη 
επηζθέςεηο απηέο είλαη αλνηθηέο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηδηαίηεξν, θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ρα αλήιηθα ηέθλα ζπλνδεχνληαη πάληα 

απφ ελήιηθν πξφζσπν. Όηαλ θαη νη δχν ζχδπγνη ή ηα δχν κέξε ζπκθψλνπ 
ζπκβίσζεο ή θαη ζπγγελείο κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ είλαη θξαηνχκελνη ζην ίδην 
ζπγθξφηεκα θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, επηηξέπεηαη επηζθεπηήξην κεηαμχ ηνπο κε 

άδεηα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ζηελ νπνία νξίδνληαη θαη νη φξνη 
δηεμαγσγήο ηνπ επηζθεπηεξίνπ, ηδίσο ν ρψξνο, νη ζπλζήθεο, ε ζπρλφηεηα θαη ε 
δηάξθεηα κεηά απφ γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. 
6. Νη επηζθέςεηο ζε λνζειεπφκελνπο θξαηνπκέλνπο θαη ζε θξαηνπκέλνπο κε 
αλαπεξία θηλεηηθή, αθνπζηηθή ή νπηηθή, ζε αλήιηθνπο θξαηνπκέλνπο θαη ζε 

θξαηνπκέλνπο νη νπνίνη ιακβάλνπλ άδεηεο ή έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο 
εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο ή εθηίνπλ ηκεκαηηθά ηελ πνηλή ηνπο είλαη αλνηθηέο. 
7. Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6, ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο 

θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ παξφληνο κπνξεί λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, φηαλ ππάξρνπλ βάζηκεο 
ελδείμεηο φηη θαηά ηελ επίζθεςε ζα επηρεηξεζεί ε εηζαγσγή απαγνξεπκέλσλ εηδψλ 

θαη αληηθεηκέλσλ ή φηη ζα ηειεζζνχλ άιια πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ή θαη 
αμηφπνηλεο πξάμεηο. Ζ ηέιεζε ή ε απφπεηξα ηέιεζεο ηέηνησλ παξαπησκάησλ ή 
πξάμεσλ ζην παξειζφλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηνπκέλσλ ή ησλ επηζθεπηψλ ηνπο 

απνηειεί ζνβαξφ ιφγν γηα λα κελ επηηξαπεί ε δηεμαγσγή αλνηθηψλ ή εηδηθψλ 
επηζθέςεσλ. 
8. Θαηάδηθνη θξαηνχκελνη νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ ηαθηηθέο άδεηεο δέρνληαη αλά 

δίκελν ειεχζεξεο επηζθέςεηο ζπδχγνπ ή κέξνπο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο, δηάξθεηαο 
ηνπιάρηζηνλ δχν σξψλ, ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο 
πνπ δηαζθαιίδεη ηνλ ηδησηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπλάληεζεο. Ν έιεγρνο ησλ 

θξαηνπκέλσλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ ρψξν απηφ θαη θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ 
απηφλ θαη ησλ επηζθεπηψλ πξηλ εηζέιζνπλ ζηνλ ρψξν απηφ γηα ιφγνπο αζθαιείαο, 
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θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ξπζκίδνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο. Ρν Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ 

ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο κπνξεί λα 
απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν. 

9. Γηα ηηο εηδηθέο, ηηο αλνηθηέο θαη ηηο ειεχζεξεο επηζθέςεηο κπνξεί λα νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθέο εκέξεο ή θαη ψξεο δηεμαγσγήο απφ ηηο θιεηζηέο επηζθέςεηο, κε 
απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

αξρηθχιαθα. 
10. Ζ επηθνηλσλία ζπλεγφξνπ, ζπκβνιαηνγξάθνπ, πξαγκαηνγλψκνλα ή ηερληθνχ 
ζπκβνχινπ θαη επηκειεηή αλειίθσλ θαη θνηλσληθήο αξσγήο, κε ηνπο 

θξαηνπκέλνπο γίλεηαη κε φξνπο δηεμαγσγήο εηδηθψλ επηζθέςεσλ.  
11. Ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ, νη εκέξεο θαη νη 
ψξεο δηεμαγσγήο ησλ επηζθεπηεξίσλ, ε δηάξθεηα θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο, ν 

έιεγρνο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο, θαζψο θαη 
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο. 

12. Πε πεξίπησζε απαγφξεπζεο, πεξηνξηζκνχ ή κε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 
επηζθέςεσλ, θάζε θξαηνχκελνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ 
ιεηηνπξγφ. 

13. Πε αιινδαπνχο θξαηνπκέλνπο παξέρνληαη φιεο νη δπλαηέο δηεπθνιχλζεηο γηα 
λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο δηπισκαηηθνχο ή πξνμεληθνχο εθπξνζψπνπο ηνπ θξάηνπο 

ηνπ νπνίνπ θέξνπλ ηελ ππεθνφηεηα, ή κε άιια πξφζσπα ηα νπνία, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, ζπκβάιινπλ ζηελ 

εμνκάιπλζε ησλ εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θξάηεζή 
ηνπο. Νη θξαηνχκελνη πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε ηα νπνία δελ έρνπλ 
δηπισκαηηθνχο ή πξνμεληθνχο εθπξνζψπνπο ζηε ρψξα, θαζψο θαη νη πξφζθπγεο 

θαη νη απάηξηδεο, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην δηπισκαηηθφ εθπξφζσπν ηνπ 
θξάηνπο ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηα ζπκθέξνληά ηνπο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
εζληθή αξρή ή ζε δηεζλή νξγάλσζε ηεο νπνίαο ε απνζηνιή είλαη λα ππεξαζπίδεηαη 

ηα ζπκθέξνληα απηά. Ζ επηθνηλσλία ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηνπο δηπισκαηηθνχο ή 
πξνμεληθνχο εθπξνζψπνπο θαη ηα άιια πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 
παξάγξαθν γίλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

δηθεγφξνπο. 
 
Άξζξν 51 

Σειεθσληθή επηθνηλσλία, επηθνηλσλία κε ηειεδηάζθεςε, ηειεγξαθήκαηα 
θαη επηζηνιέο  
1. Θάζε θξαηνχκελνο επηθνηλσλεί κε ηειέθσλν πνπ βξίζθεηαη ζε θνηλφρξεζην, 

νπηηθά ειεγρφκελν ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Νη θξαηνχκελνη δειψλνπλ ηνπο 
αξηζκνχο ηειεθψλνπ ησλ πξνζψπσλ κε ηα νπνία επηζπκνχλ λα επηθνηλσλνχλ, 
ψζηε απηνί λα θαηαρσξηζηνχλ ζε ειεθηξνληθφ ηειεθσληθφ θέληξν, θαη ιακβάλνπλ 

πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία ηνπο. Ζ ρξήζε θαη θαηνρή θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη θάζε ζπλαιιαγή 
κε απηά απνηεινχλ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα. Κε απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ 

θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη επηθνηλσλίαο κε 
επαξθή ζε αξηζκφ θνηλφρξεζηα ηειέθσλα, ε πξφζβαζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζε απηά 

θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο κε άηνκα ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη λα 
επηζθέπηνληαη ηνλ θξαηνχκελν.  
2. Θάζε θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα επηθνηλσλεί ηειεθσληθά κε ηνλ δηθεγφξν ηνπ 

ρσξίο αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ.  
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3. Γελ ηίζεηαη πεξηνξηζκφο ζηελ απνζηνιή επηζηνιψλ ή ηειεγξαθεκάησλ πνπ 
πξαγκαηψλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 49 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο 

θψδηθα. 
4. Ρν πεξηερφκελν ησλ επηζηνιψλ θαη ηεο ηειεθσληθήο θαη θάζε άιιεο κνξθήο 
ηειεπηθνηλσληαθήο αληαπφθξηζεο ή επηθνηλσλίαο θαηά ην άξζξν 19 ηνπ 

Ππληάγκαηνο δελ ειέγρεηαη. Πε πεξίπησζε πνπ ην επηβάιινπλ ιφγνη εζληθήο 
αζθάιεηαο ή πξνο δηαθξίβσζε ηδηαίηεξα ζνβαξψλ εγθιεκάησλ, ην πεξηερφκελν 
απηφ κπνξεί λα ειεγρζεί ππφ ηηο εγγπήζεηο πνπ νξίδεη o λφκνο 2225/1994 γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο αληαπφθξηζεο θαη επηθνηλσλίαο. 
5. Νη θξαηνχκελνη επηθνηλσλνχλ κε δηθή ηνπο δαπάλε, αλ φκσο δελ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα απηή, ε ζρεηηθή δαπάλε κπνξεί λα θαιχπηεηαη κε κέξηκλα ηεο 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ηνπ θαηαζηήκαηνο, απφ 
ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ άπνξσλ 
θξαηνπκέλσλ ή κε δηάζεζε δσξεάλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαξηψλ πξνπιεξσκέλνπ 

ρξφλνπ νκηιίαο. 
6. Πε ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνζηηφ ζηνπο θξαηνπκέλνπο ηνπνζεηείηαη 
ηαρπδξνκηθφ θηβψηην ησλ Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ. Ζ δηεχζπλζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θξνληίδεη ακέζσο γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή θαη παξαιαβή 
ηειεγξαθεκάησλ ή ζπζηεκέλσλ επηζηνιψλ απφ θαη πξνο θξαηνπκέλνπο. 
7. Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ 

θξαηνπκέλσλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, θάζε θξαηνχκελνο κπνξεί λα 
πξνζθχγεη ζηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ. 

8. Νη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηειεδηάζθεςε κε ηα πξφζσπα 
πνπ δηθαηνχληαη ή επηηξέπεηαη λα δέρνληαη ζε επηζθεπηήξην, ζχκθσλα κε ην 
πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο, , βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη κε εκεξήζηα 
δηαηαγή ηνπ Γηεπζπληή χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξρηθχιαθα. Ζ άδεηα γηα 
επηθνηλσλία κε ειεθηξνληθή νπηηθναθνπζηηθή ζχλδεζε ρνξεγείηαη, θαηφπηλ 

αηηήζεσλ ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη ησλ πξνζψπσλ κε ηα νπνία δεηείηαη ε επηθνηλσλία, 
απφ ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηνλ ρψξν θαη ηνλ 
ρξφλν ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε, ηε δηάξθεηά ηεο, ηα κέηξα 

ηαπηνπνίεζεο ησλ πξνζψπσλ κε ηα νπνία επηθνηλσλεί ν θξαηνχκελνο, ηνλ νπηηθφ 
έιεγρν απφ ππάιιειν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Γηα 
ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εμεηάδεηαη αλ: 

α. πξνβάιινληαη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ρνξήγεζε έθηαθηεο άδεηαο, αιιά ην 
ζρεηηθφ αίηεκα απνξξίθζεθε ιφγσ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, ή αλ 
β. ν θξαηνχκελνο δελ δέρεηαη θαζφινπ ή δέρεηαη ζπάληα επηζθέςεηο ιφγσ κεγάιεο 

απφζηαζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ νηθείσλ ηνπ ή 
ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ησλ ηειεπηαίσλ λα ηαμηδέςνπλ κέρξη ην θαηάζηεκα 
θξάηεζεο, ή αλ 

γ. ππάξρνπλ ππεξαζπηζηηθνί, δηθαηνπξαθηηθνί ή άιινη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ 
αλαγθαία ηελ επηθνηλσλία ηνπ θξαηνπκέλνπ κε ηνλ δηθεγφξν ηνπ, αιιά απηφο δελ 
δχλαηαη λα ηνλ επηζθεθζεί ιφγσ άιισλ αλεηιεκκέλσλ επαγγεικαηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
9. Ζ επηθνηλσλία κε ηειεδηάζθεςε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί θαη ην πεξηερφκελφ ηεο 
λα ειεγρζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 
10. Νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ γηα επηθνηλσλία 
ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηειεδηάζθεςε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κεηά απφ γλψκε ηνπ 

ΘΔΠΦ  
Άξζξν 52 
Άδεηεο ησλ θξαηνπκέλσλ 
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1. Πηνπο θξαηνπκέλνπο ρνξεγνχληαη ηαθηηθέο, έθηαθηεο θαη εθπαηδεπηηθέο άδεηεο 
απνπζίαο απφ ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο δηαηάμεηο. 

2. Ν ρξφλνο ησλ αδεηψλ ζεσξείηαη ρξφλνο έθηηζεο ηεο πνηλήο. 
3. Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνινπζνχλ εμαηξνχληαη θξαηνχκελνη 
ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί κέηξα αζθαιείαο θαηά ην άξζξν 69 ηνπ Ξνηληθνχ 

Θψδηθα.  
4. Κφλε ε ηδηφηεηα ηνπ αιινδαπνχ, ηνπ αζηέγνπ ή ηνπ ζηεξνπκέλνπ νηθνγελείαο 
δελ απνθιείεη ηε ρνξήγεζε αδείαο. Δηδηθνί πεξηνξηζηηθνί φξνη κπνξεί λα ηεζνχλ 

ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ επίβιεςή ηνπο απφ ηηο 
πεξεζίεο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ θαη Θνηλσληθήο Αξσγήο. Όηαλ απηφ δελ είλαη 
δπλαηφλ, ε παξαθνινχζεζε ηνπ θαηαδίθνπ κπνξεί λα γίλεηαη κε θαηαγξαθή ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ, κέζσ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή κε ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ φξνπ απηνχ 
απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ θαηαδίθνπ. 

5. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο γίλεηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Υο 
εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε λνείηαη απηή πνπ αλαθέξεη θαη ζηνηρεηνζεηεί θάζε 

πξνυπφζεζε ηνπ λφκνπ μερσξηζηά. Λέα αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηαθηηθήο ή 
εθπαηδεπηηθήο άδεηαο δελ επηηξέπεηαη πξηλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή ή πξηλ 
παξέιζνπλ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ή 

απφξξηςεο ηεο πξνεγνχκελεο αίηεζεο.  
6. Πε πεξίπησζε δεχηεξεο ζπλερφκελεο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε 

αδείαο, ν θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ, 
κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ζε απηφλ. 
7. Ζ άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί φηαλ ν θξαηνχκελνο παξαβηάζεη ηνπο φξνπο ππφ 

ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε απηή ή δησρζεί γηα αμηφπνηλε πξάμε ηνπιάρηζηνλ ζε 
βαζκφ πιεκκειήκαηνο. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 110 θαζψο θαη ε 
παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

8. Θξαηνχκελνο πνπ δελ επηζηξέθεη ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο κεηά ηε ιήμε ή 
αλάθιεζε ρνξεγεζείζεο αδείαο, ρσξίο λα έρεη πξνβεί ζε έγθαηξε θαη αθξηβή 
ελεκέξσζε θαη παξαδεθηή δηθαηνιφγεζε πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

παξαπέκπεηαη ζην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαη δελ επηηξέπεηαη 
λα ιάβεη λέα ηαθηηθή ή εθπαηδεπηηθή άδεηα: 
α. γηα νηθεηνζειή επηζηξνθή πξηλ παξέιζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εκέξα, πξηλ απφ 

ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ έσο έμη κελψλ απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ, 
β. γηα νηθεηνζειή επηζηξνθή κεηά ην πέξαο νιφθιεξεο ηεο επφκελεο εκέξαο, πξηλ 
απφ ηελ πάξνδν έμη έσο δψδεθα κελψλ απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ, 

γ. ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, πξηλ απφ ηελ πάξνδν ελφο έσο δχν εηψλ απφ ηε 
ζχιιεςή ηνπ. 
   

Άξζξν 53 
Σαθηηθέο άδεηεο - Πξνϋπνζέζεηο 
1. Νη ηαθηηθέο άδεηεο ρνξεγνχληαη εθφζνλ: 

(1) Ν θαηάδηθνο έρεη εθηίζεη ην έλα πέκπην ηεο πνηλήο ηνπ ρσξίο επεξγεηηθφ 
ππνινγηζκφ εκεξψλ πνηλήο ιφγσ εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο 
ή θαηάζηαζεο, θαη ε θξάηεζε έρεη δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο. Πε 

πεξίπησζε έθηηζεο πνηλήο ηζφβηαο θάζεηξμεο, ε θξάηεζε πξέπεη λα έρεη δηαξθέζεη 
ηνπιάρηζηνλ νθηψ έηε. Αλ ζηνλ θαηάδηθν έρνπλ επηβιεζεί πεξηζζφηεξεο πνηλέο 
θαηά ηεο ειεπζεξίαο θαη δελ έρεη γίλεη πξνζκέηξεζή ηνπο ζε κηα ζπλνιηθή πνηλή, 

θαηά ην άξζξν 94 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο πνπ έρεη 
εθηηζεί θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ιακβάλεηαη ππφςε ην άζξνηζκα 
ησλ επί κέξνπο πνηλψλ. Πε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο 

λέσλ, απαηηείηαη ν αλήιηθνο ή λεαξφο ελήιηθαο θαηάδηθνο λα έρεη εθηίζεη ην έλα 
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έβδνκν ηνπ ρξφλνπ ηνπ πεξηνξηζκνχ θαη ε θξάηεζε λα έρεη δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 
έλα κήλα.  

(2) Γελ εθθξεκεί θαηά ηνπ θαηαδίθνπ πνηληθή δηαδηθαζία γηα αμηφπνηλε πξάμε ζε 
βαζκφ θαθνπξγήκαηνο πνπ λα απνηειεί ιφγν θξάηεζεο. Ζ εθθξεκφηεηα έσο ηελ 
εθδίθαζε αζθεζέληνο έλδηθνπ κέζνπ, ηελ εμέηαζε αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε 

αλαζηαιηηθνχ απνηειέζκαηνο ιφγσ άζθεζεο έλδηθνπ κέζνπ θαη ε άζθεζε πνηληθήο 
δίσμεο ρσξίο ηελ έθδνζε εληάικαηνο ζχιιεςεο ή πξνζσξηλήο θξάηεζεο δελ 
θσιχνπλ ηε ρνξήγεζε άδεηαο. 

(3) Δθηηκάηαη φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο ηειέζεσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο, 
λέσλ εγθιεκάησλ. 
(4) Ππληξέρνπλ ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ πξνζδνθία φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο 

θπγήο θαη φηη ν θξαηνχκελνο δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ άδεηά ηνπ γηα ιφγνπο 
δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζα ηνπ ρνξεγεζεί. 
2. Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ πξνηάζεσλ (3) θαη (4) 

ζπλεθηηκψληαη ηδίσο: 
α) ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαηάδηθνπ θαη ε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο, φπσο απηή αμηνινγείηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάζε 

είδνπο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο 
ηνπ ρξφλνπ θξάηεζεο θαη ην είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηπρφλ πεηζαξρηθψλ 
παξαπησκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 67 παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο 

θψδηθα, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αδεηψλ πνπ ελδερνκέλσο ηνπ έρνπλ ήδε 
ρνξεγεζεί,  

β) ε αηνκηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ ηδίνπ θαη ηεο 
νηθνγέλεηάο ηνπ, θαζψο θαη νη ηπρφλ νηθνγελεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 
γ) ε σθέιεηα πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαηαδίθνπ θαη ηε 

κειινληηθή ηνπ εμέιημε ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε ζηαδηαθή επάλνδφ ηνπ ζε θαζεζηψο 
πιήξνπο ειεπζεξίαο, 
δ) ε χπαξμε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ πξνεγνχκελσλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα 

έγθιεκα βίαο ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο 
εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, φηαλ ε πνηλή πνπ έρεη επηβιεζεί θαη εθηίεηαη 
γηα νκνεηδέο έγθιεκα είλαη ηζφβηα θάζεηξμε ή πξφζθαηξε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε εηψλ. 
3. Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε άδεηα δηαβηβάδεηαη ακειιεηί ζηηο 
αξκφδηεο πεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ειεθηξνληθή θαηαρψξηζή ηεο 

θαη εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 
παξφληνο, θαζψο θαη ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα, φπνπ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 
ηεζεί ν αδεηνχρνο ππφ ηελ επνπηεία ησλ επηκειεηψλ αλειίθσλ θαη θνηλσληθήο 

αξσγήο. 
4. Ζ ηαθηηθή άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην Ππκβνχιην ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
παξφληνο κεηά απφ αίηεζε ηνπ θαηαδίθνπ. Θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ 

θαιείηαη ν ίδηνο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν γηα ηελ παξνρή ησλ 
αλαγθαίσλ δηεπθξηλίζεσλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.  
Ν δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο πνπ πξνεδξεχεη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε 

κεηνςεθίαο ηνπ σο πξνο ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, κπνξεί λα πξνζθχγεη εληφο 
πξνζεζκίαο ηξηψλ εκεξψλ ζην Γηθαζηήξην Δθηέιεζεο Ξνηλψλ σο Ππκβνχιην, ην 
νπνίν απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε εγθξηζείζα άδεηα 

αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απνθάζεσο. 
 
  

Άξζξν 54 
Δηδηθόηεξε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηαθηηθώλ αδεηώλ  
1. Ζ ηαθηηθή άδεηα δηαξθεί απφ κία έσο έμη εκέξεο, επί αλειίθσλ θαη λεαξψλ 

ελειίθσλ δε απφ κία έσο δέθα εκέξεο, ζηηο νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη ζε θάζε 
πεξίπησζε νη Θπξηαθέο θαη νη αξγίεο. Δθφζνλ ν θαηάδηθνο έρεη ήδε εθηίζεη κε 
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νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα δχν πέκπηα (2/5) ηεο πνηλήο ηνπ, θαη ζε πεξίπησζε 
πνηλήο ηζφβηαο θάζεηξμεο δψδεθα έηε, ε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κπνξεί λα απμάλεηαη 

έσο ηηο ελλέα εκέξεο, επί αλειίθσλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ δε έσο δψδεθα εκέξεο, 
νη νπνίεο ππνινγίδνληαη φπσο νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Ζ ζπλνιηθή 
δηάξθεηα ησλ αδεηψλ ελφο θαηαδίθνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο πελήληα 

εκέξεο ην εκεξνινγηαθφ έηνο, επί αλειίθσλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ δε ηηο εμήληα 
εκέξεο. 
Πηνπο θαηαδίθνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηαθηηθή άδεηα θαη δειψλνπλ ηφπν 

κεηάβαζεο πνπ απέρεη απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζήο ηνπο πέξαλ ησλ ηξηαθνζίσλ 
ρηιηνκέηξσλ ή θαηνηθνχλ ή θξαηνχληαη ζε λεζηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 
ζπγθνηλσληαθέο δπζρέξεηεο, ρνξεγείηαη, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, επηπιένλ κία εκέξα γηα ηε κεηάβαζε θαη 
κία εκέξα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο, νη νπνίεο δελ ππνινγίδνληαη ζηε ζπλνιηθή 
δηάξθεηα αδεηψλ θάζε έηνπο. 

2. Κεηαμχ ηεο έλαξμεο δχν δηαδνρηθψλ αδεηψλ κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν 
κήλεο. 
3. Πηνλ θαηάδηθν ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα κπνξεί λα επηβιεζνχλ πεξηνξηζηηθνί 

φξνη σο πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν δηαβίσζήο ηνπ. Ρέηνηνη 
πεξηνξηζηηθνί φξνη κπνξεί λα είλαη νη πξνβιεπφκελνη ζηηο πεξηπηψζεηο β΄, δ΄, ζη΄ 
θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 100 ΞΘ, δηαδεπθηηθά ή ζσξεπηηθά. Πηηο 

πεξηπηψζεηο ηέιεζεο ησλ εγθιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε δ’ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο, ε άδεηα κπνξεί λα ρνξεγείηαη κε ηνλ 

φξν ηνπ θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκνχ ή ηνπ εληνπηζκνχ ησλ θηλήζεσλ ηνπ θαηαδίθνπ κε 
ειεθηξνληθή επηηήξεζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ φξνπ απαηηείηαη ε 
ζπλαίλεζε ηνπ θαηαδίθνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθν, ε άδεηα κπνξεί λα εμαξηεζεί 

θαη απφ ηνλ φξν φηη, θαηά ηελ έμνδφ ηνπ νπφ ην θαηάζηεκα θαη ηελ επηζηξνθή 
ηνπ, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ γνλέα ή ην άηνκν πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηά ηνπ, ή 
απφ ην πιεζηέζηεξν ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν. Ν θαηάδηθνο πνπ βξίζθεηαη ζε άδεηα 

ππνρξενχηαη λα παξνπζηαζηεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνπ 
ηφπνπ δηακνλήο ηνπ. 
4. Ξξηλ απφ ηελ ρξήζε ηεο άδεηαο, ν θαηάδηθνο δειψλεη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε 

δηακνλήο ηνπ θαη απνδεηθλχεη φηη είλαη εμαζθαιηζκέλε ε δηαβίσζή ηνπ εθεί θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. 
5. Νη δαπάλεο κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο ηνπ θαηάδηθνπ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα 

βαξχλνπλ ηνλ ίδην. Αιιά αλ αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ηε δαπάλε ηνπ ηαμηδηνχ, 
ηαμηδεχεη δσξεάλ κε δεκφζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ή, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 
ηα κέζα απηά, κε ηδησηηθά κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη κε ηελ έθπησζε πνπ 

εθάζηνηε ηζρχεη γηα ηνπο πνιπηέθλνπο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε κεηαθίλεζε 
γίλεηαη κε κέξηκλα ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο θαη ηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη επαξθέο δηαζέζηκν ππφινηπν 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο εληζρχνληαη νη άπνξνη θξαηνχκελνη θαη 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ γεληθφηεξσλ αλαγθψλ ηνπο. 
6. Κεηά ηελ επηζηξνθή απφ ηελ άδεηα, ν θξαηνχκελνο ππνβάιιεηαη ζε έξεπλα 

ζσκαηηθή θαη ησλ αηνκηθψλ εηδψλ ηνπ, ε νπνία δηεμάγεηαη ζε ηδηαίηεξν ρψξν θαη 
θαηά ηξφπν πνπ δελ ζίγεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. Έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζησζεί ελδνζσκαηηθή απφθξπςε απαγνξεπκέλσλ εηδψλ δηεμάγεηαη κφλν απφ 

ηαηξφ κε εληνιή ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 
παξάγξαθνο 7 ηνπ παξφληνο. 
7. Ζ πξφζθαηε κεηαγσγή θξαηνπκέλνπ δελ δηθαηνινγεί ηε κε ρνξήγεζε αδεηψλ, 

κε επίθιεζε ηνπ ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο παξνπζίαο ηνπ ζε απηφ, θαζψο 
φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηνπ θξαηνπκέλνπ. Δάλ ε κεηαγσγή έρεη 

παξαγγειζεί γηα δηθνλνκηθνχο ή ζπλαθείο ιφγνπο, ηαθηηθή άδεηα κπνξεί λα 
ρνξεγεζεί κφλνλ εθφζνλ ε παξακνλή ηνπ θξαηνπκέλνπ ζην θαηάζηεκα ζην νπνίν 
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έρεη κεηαρζεί δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 
νη ιφγνη απηνί.  

8. Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ δελ εμαξηάηαη απφ ην ππφινηπν ηεο πνηλήο ή απφ ηηο 
πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο, θηινζνθηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο αληηιήςεηο ησλ 
θξαηνπκέλσλ.  
  
Άξζξν 55  
Έθηαθηεο άδεηεο 

1. Θάζε θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη έθηαθηε άδεηα εμφδνπ θαη' αλψηαην φξην 
72 σξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάβαζε θαη 
ηελ επηζηξνθή ηνπ, έζησ θαη αλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ρνξήγεζε ηαθηηθήο άδεηαο. 
2. Ζ έθηαθηε άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ 
πξνο εθπιήξσζε ηδηαίηεξσλ νηθνγελεηαθψλ, επαγγεικαηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή 

άιισλ εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα ππνρξεψζεσλ θαη αλαγθψλ ηνπ θξαηνπκέλνπ, 
φπσο ε ζπκκεηνρή ζε ζεκαληηθά νηθνγελεηαθά γεγνλφηα, ηδίσο ζρεηηθά κε ηε δσή 
αλήιηθνπ ηέθλνπ ηνπ, ζε εθζέζεηο,επηζηεκνληθέο ή θαιιηηερληθέο βξαβεχζεηο θαη 

άιιεο δεκφζηεο εθδειψζεηο αλαγλψξηζεο ζεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ θξαηνπκέλνπ, ε 
έθδνζε ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ θαη ε εγγξαθή ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Ρελ 
έθηαθηε άδεηα κπνξεί λα ρνξεγήζεη πξνζσπηθά θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ, 
κφλν: α) γηα γέλλεζε ηέθλνπ ηνπ θξαηνπκέλνπ, β) γηα θεδεία ζπδχγνπ ή 

ζπγγελνχο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, θαη γ) γηα επίζθεςε ζε ζχδπγν ή ζπγγελή 
κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, ζε θαηεπείγνπζεο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο ηεο πγείαο 
ηνπο. 

3. Ζ έθηαθηε άδεηα ζε ρξενθεηιέηεο ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ 
Ξξσηνδηθψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ δηέηαμε ηελ πξνζσπηθή θξάηεζε, γηα ηνπο 
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

4. Κε ηελ απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαζνξίδεηαη αλ ζπληξέρεη ιφγνο 
αζθαινχο ζπλνδείαο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.  
  

Άξζξν 56 
Δθπαηδεπηηθέο άδεηεο 
1. Ζ εθπαηδεπηηθή άδεηα ρνξεγείηαη γηα ηε θνίηεζε θξαηνπκέλσλ ζε δνκέο φισλ 

ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, φηαλ ηέηνηεο δνκέο δελ ππάξρνπλ εληφο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ή δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, θαη εθφζνλ ζηελ πεξηνρή θνίηεζεο 

ιεηηνπξγεί θαηάζηεκα θξάηεζεο αληίζηνηρν πξνο ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία 
αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη απφ ην Ππκβνχιην ηνπ άξζξνπ 9 
παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 53 παξάγξαθνο 1, πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) ηνπ παξφληνο. Γηα κελ ηνπο 
ππνδίθνπο απαηηείηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ πνπ δηέηαμε 
ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε, γηα δε ηνπο ρξενθεηιέηεο θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Ξξνέδξνπ Ξξσηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ θξάηεζεο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη εληφο επιφγνπ 
ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ ν θξαηνχκελνο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
εθπαηδεπηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Δάλ ην Ππκβνχιην ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2 

ηνπ παξφληνο απνθαίλεηαη ππέξ ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο, αιιά ππάξρεη 
αξλεηηθή γλψκε ηνπ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ πνπ δηέηαμε ηελ πξνζσξηλή ή ηελ 
πξνζσπηθή θξάηεζε, ν θξαηνχκελνο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην 

Έθηηζεο Ξνηλψλ σο ζπκβνχιην, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο απφθαζεο ζε απηφλ. 
2. Ζ θνίηεζε θαηαδίθσλ θαη ππνδίθσλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ζε ηδξχκαηα 

δεκφζηαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ιάβεη ηελ σο άλσ άδεηα, 
κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο. Κε θνηλή 
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απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

ΘΔΠΦ, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ν ηξφπνο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα 
ηελ εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ, θαζψο 
θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ αλσηέξσ θνηηεηψλ ή ζπνπδαζηψλ, ζχκθσλα 

κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο ζηελ νπνία θνηηνχλ. Πηνπο ίδηνπο θνηηεηέο 
θαη ζπνπδαζηέο, εθφζνλ έρνπλ κε επηηπρία παξαθνινπζήζεη ην έλα ηξίην (1/3) 
ησλ καζεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ, θαηά ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη κε ηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επί έλα αθαδεκατθφ εμάκελν, 
κπνξεί λα ρνξεγείηαη άδεηα κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ηνπ 
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 282 ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο 

Γηθνλνκίαο. 
3. Γελ ρνξεγείηαη εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα ζπνπδέο ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 
θαηψηεξεο βαζκίδαο απφ απηφ ζην νπνίν έρεη ήδε θνηηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο 

θξαηνχκελνο, εθηφο αλ ππάξρνπλ εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί ιφγνη πνπ ζα επηδξάζνπλ 
ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ζηελ πξννπηηθή ηεο θνηλσληθήο 
έληαμήο ηνπ. 

4. Θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, ν θξαηνχκελνο δηακέλεη ζην 
θαηάζηεκα θξάηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά πξνηίκεζε 
ζε ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηακνλή ησλ αδεηνχρσλ θξαηνπκέλσλ ή ζε 

εηδηθή δνκή ή θέληξν, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 
παξφληνο. Πηελ απφθαζε πνπ ρνξεγεί ηελ άδεηα νξίδνληαη νη αλαγθαίεο γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο ιεπηνκέξεηεο θαη πξνυπνζέζεηο, θαη ηδηαίηεξα: α) ην εθπαηδεπηηθφ 
ίδξπκα θνίηεζεο θαη ην θαηάζηεκα ή άιινο ρψξνο δηακνλήο, β) νη εκέξεο θαη νη 
ψξεο απνπζίαο ηνπ αδεηνχρνπ θαηά ηηο αλάγθεο ηνπ νηθείνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, γ) ε νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή ηνπ αδεηνχρνπ απφ ππνρξεψζεηο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή άιινπ ρψξνπ δηακνλήο γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηεο κειέηεο ηνπ. 

4. Δηδηθά ζηνπο ζπνπδαζηέο δεκφζηαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία δελ 
είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, κπνξεί ε ρνξεγνχκελε 
εθπαηδεπηηθή άδεηα απνπζίαο λα πεξηνξίδεηαη κφλν θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη κέρξη 15 εκέξεο αλά εμεηαζηηθή πεξίνδν. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα 
φζνπο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο κε αλάινγε 
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο, πξνεηνηκαδφκελνη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεηάζεηο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην αξκφδην φξγαλν κπνξεί 
θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ παξφληνο 
λα ππνινγίζεη κφλνλ έλα κέξνο ηνπ ρξφλνπ ησλ αδεηψλ σο ρξφλν έθηηζεο ηεο 

πνηλήο, αλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν, γηα ηελ αλάθιεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
αδείαο, έζησ θη αλ απηή δελ έγηλε.  

5. Ζ εθπαηδεπηηθή άδεηα ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ηνπ 
θξαηνπκέλνπ. Κε απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
παξφληνο, ε εθπαηδεπηηθή άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί αλ: α) ν αδεηνχρνο 

ηηκσξεζεί γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ θαηεγνξηψλ Α' θαη Β' ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ παξφληνο, ή, β) ε ζπλέρηζε ηεο άδεηαο 
δεκηνπξγεί ζνβαξέο ππφλνηεο γηα ηέιεζε λέσλ εγθιεκάησλ, ή, γ) ν θξαηνχκελνο 

θάλεη θαθή ρξήζε ηεο άδεηαο. Υο θαθή ρξήζε ηεο άδεηαο ζεσξείηαη ηδίσο ε 
πιεκκειήο παξαθνινχζεζε ή ε θαθή επίδνζε ηνπ θξαηνπκέλνπ ζηηο ζπνπδέο ηνπ. 
Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, απαηηείηαη ζρεηηθή έθζεζε ηνπ ζπκβνχινπ εθπαίδεπζεο 

ή ηνπ θνηλσληνιφγνπ ή ηνπ ππεχζπλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ζηελ νπνία θνηηά 
ν θξαηνχκελνο.  
6. Θξαηνχκελνη πνπ θάλνπλ ρξήζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο επηδνηνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο απφ ηα Θεθάιαηα Δξγαζίαο Θξαηνπκέλσλ. Ρν χςνο ηεο επηδφηεζεο 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
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Γηθαησκάησλ, θαη θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηα απνιχησο αλαγθαία έμνδά ηνπο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 33 

ηνπ παξφληνο. 
  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΛΑΡΝ 

ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΚΝΟΦΔΠ ΔΘΡΗΠΖΠ ΡΥΛ ΞΝΗΛΥΛ ΘΑΡΑ ΡΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ 
  
Άξζξν 57 

Ηκηειεύζεξε δηαβίσζε κε ή ρσξίο παξνρή θνηλσθεινύο εξγαζίαο 
1. Πθνπφο ηνπ ζεζκνχ ηεο εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο είλαη ε έμνδνο ησλ θαηαδίθσλ 
απφ ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο γηα επαγγεικαηηθνχο, νηθνγελεηαθνχο θαη 

θνηλσληθνχο ιφγνπο ή γηα ηελ παξνρή θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ψζηε λα 
αληηκεησπίδνληαη ζνβαξέο αλάγθεο ησλ ηδίσλ θαη πξνζψπσλ πνπ εμαξηψληαη απφ 
απηνχο, λα αλαπηχζζεηαη ε ζπλαίζζεζε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηνπο θαη λα 

επηηπγράλεηαη ε ζηαδηαθή επάλνδφο ηνπο ζε θαζεζηψο πιήξνπο ειεπζεξίαο. 
2. Ζ πνηλή ζε θαζεζηψο εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο εθηίεηαη ζηα εηδηθά θέληξα ηνπ 
άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο ή ζε ηκήκαηα θαη ρψξνπο ησλ άιισλ 

θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο πνπ δηαηίζεληαη γηα θξαηνπκέλνπο νη νπνίνη ιακβάλνπλ 
ηαθηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο άδεηεο. 
3. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ πνπξγνχ νξίδνληαη άιιεο θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ή απφ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θνηλσθεινχο 
ραξαθηήξα γηα ηε δηακνλή θξαηνπκέλσλ νη νπνίνη ππάγνληαη ζε θαζεζηψο 
εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο.  

  
Άξζξν 58 
Άδεηα γηα εκηειεύζεξε δηαβίσζε 

1. Άδεηα γηα εκηειεχζεξε δηαβίσζε ρνξεγείηαη ζε θαηαδίθνπο νη νπνίνη: 
α) επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ θνηλσθειή εξγαζία ή λα ζπλερίζνπλ ηελ 
πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζή ηνπο, ή γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εμεπξεζεί 

εξγαζία έμσ απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζεο, ζε δεκφζην, δεκνηηθφ ή ηδησηηθφ θνξέα, 
ή ζέζε ζε εγθεθξηκέλν πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ή 
β) έρνπλ ζνβαξέο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο γηα ηε θξνληίδα 

αλήιηθσλ ηέθλσλ ή ππεξειίθσλ γνλέσλ ή αηφκσλ κε αλαπεξία. 
2. Ζ άδεηα γηα εκηειεχζεξε δηαβίσζε ρνξεγείηαη εθφζνλ: (α) ν θαηάδηθνο 
ιακβάλεη ηαθηηθέο άδεηεο, κεηά ηε ιήμε ηεο δεχηεξεο άδεηάο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ φξσλ ηεο, θαη (β) είλαη γνλέαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αλήιηθνπ ηέθλνπ θαη αζθεί 
ηε γνληθή κέξηκλα, ή έρεη ηε θξνληίδα ππεξήιηθα γνλέα ή αηφκνπ κε αλαπεξία 
67% θαη άλσ, ή έρεη απνδεδεηγκέλα εμαζθαιίζεη εξγαζία έμσ απφ ην θαηάζηεκα, 

ή απνδέρεηαη λα απαζρνιεζεί ζε ζέζε εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχεηαη, ή 
επηζπκεί λα πξνζθέξεη εξγαζία ρσξίο ακνηβή γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο. 
3. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Ξνηλψλ κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. Πηελ απφθαζε 
νξίδνληαη: 
α) Νη εκέξεο θαη ψξεο απνπζίαο ηνπ θαηάδηθνπ απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζεο ή απφ 

άιιεο εγθαηαζηάζεηο εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη, 
β) ν ιφγνο απνπζίαο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, 

γ) (i) εάλ εξγάδεηαη, ν ηξφπνο ακνηβήο θαη ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηα άξζξα 41 θαη 45 επ. ηνπ παξφληνο, θαη νη ππεχζπλνη ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ ρψξνπ απαζρφιεζεο νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηε 

δηεπζέηεζε ησλ ζπλαθψλ δεηεκάησλ, (ii) εάλ πξνζθέξεη εξγαζία γηα θνηλσθειείο 
ζθνπνχο, ε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ 
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πξνζθνξάο ηεο εξγαζίαο θαη κεηάβαζεο ζηνλ ηφπν φπνπ απηή πξνζθέξεηαη, ην 
αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ θαη νη ππεχζπλνη ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ θνξέα 

απαζρφιεζεο νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ζπλαθψλ 
δεηεκάησλ, (iii) εάλ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα αλειίθνπ ή θξνληίδεη άηνκν κε 
αλαπεξία, νη ππεχζπλνη ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε 

πξφζσπα απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ θαηαδίθνπ ή απφ ππεξεζία θνηλσληθήο 
πξφλνηαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλέπεηάο ηνπ, θαη 
δ) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

4. Άδεηα εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο κπνξεί λα ρνξεγήζεη γηα πξψηε θνξά χζηεξα 
απφ αίηεζε ηνπ θαηαδίθνπ θαη ην Γηθαζηηθφ Ππκβνχιην, φηαλ ηνχην απνξξίπηεη 
αίηεζε απφιπζεο ππφ φξν κε ή ρσξίο θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκφ θαη ειεθηξνληθή 

επηηήξεζε, εθφζνλ ν θαηάδηθνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 
2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη 
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο παξέρεη ζην Γηθαζηηθφ 

Ππκβνχιην θάζε ρξήζηκν ζηνηρείν. 
5. Ζ άδεηα εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο ιήγεη απηνδηθαίσο θαη ν θξαηνχκελνο 
επαλέξρεηαη ζην πξνεγνχκελν θαζεζηψο θξάηεζεο εθφζνλ παχζνπλ λα 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε.     
  
Άξζξν 59 

Αλάθιεζε άδεηαο γηα εκηειεύζεξε δηαβίσζε 
1. Ζ άδεηα γηα εκηειεχζεξε δηαβίσζε κπνξεί λα αλαθιεζεί, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 

Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
νξγάλνπ πνπ ηε ρνξήγεζε, αλ ν θαηάδηθνο: α) παξαβεί ηνπο φξνπο ή ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί ή έρεη αλαιάβεη, β) ηηκσξεζεί γηα 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα ησλ θαηεγνξηψλ Α' θαη Β' ηνπ άξζξoπ 66 ηνπ παξφληνο, γ) 
δησρζεί γηα αμηφπνηλε πξάμε ηνπιάρηζηνλ ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο πνπ ηηκσξείηαη 
κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, δ) δεκηνπξγεί ζπζηεκαηηθά 

πξνβιήκαηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ή απαζρφιεζεο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ 
2. Κεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο, ν θαηάδηθνο 
επηζηξέθεη κε αζθαιή ζπλνδεία ζην θαηάζηεκα απφ ην νπνίν πξνήιζε βάζεη ηεο 

αλαθιεηηθήο απφθαζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη παξαγγειία κεηαγσγήο. Δάλ ν 
θξαηνχκελνο ππήρζε ζε θαζεζηψο εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο ζην θαηάζηεκα 
θξάηεζεο ζην νπνίν θξαηείην πξηλ ηε ρνξήγεζή ηεο, επαλαηνπνζεηείηαη ζε απηφ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο. 
  
Άξζξν 60 

Νέα άδεηα γηα εκηειεύζεξε δηαβίσζε 
1. Λέα αίηεζε άδεηαο γηα εκηειεχζεξε δηαβίσζε επηηξέπεηαη λα ππνβιεζεί 
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηηο ηαθηηθέο άδεηεο ή, ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο 

πξνεγνχκελεο άδεηαο, κεηά παξέιεπζε έμη κελψλ. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζηνλ θξαηνχκελν ηεο απνξξηπηηθήο ή αλαθιεηηθήο απφθαζεο ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Ξνηλψλ ή ηνπ Γηθαζηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

2. Γελ επηηξέπεηαη ρνξήγεζε λέαο άδεηαο γηα εκηειεχζεξε δηαβίσζε, εάλ 
κεζνιάβεζε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ θαηαδίθνπ γηα απφδξαζε ή γηα 
άιιε αμηφπνηλε πξάμε ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο ή θαηαδίθε ηνπ γηα ηηο πξάμεηο 

απηέο.  
  
Άξζξν 61 

Σκεκαηηθή έθηηζε ηεο πνηλήο 
1. Θαηάδηθνη πνπ εθηίνπλ πνηλή θαηά ηεο ειεπζεξίαο δηάξθεηαο κέρξη έμη κελψλ 
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ ηελ ηκεκαηηθή έθηηζή 

ηεο κέρξη ηελ απφιπζή ηνπο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν. Νη θξαηνχκελνη απηνί 
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δηακέλνπλ ζηα ίδηα θαηαζηήκαηα θαη ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο κε ηνπο θξαηνπκέλνπο 
νη νπνίνη ππάγνληαη ζε θαζεζηψο εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο. 

2. Ζ ηκεκαηηθή έθηηζε ηεο πνηλήο γίλεηαη θαηά ηηο εκέξεο ηνπ ηέινπο ηεο 
εβδνκάδαο ή θαηά ηηο εκέξεο ησλ αξγηψλ. Νη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαηά ηηο 
νπνίεο ν θαηάδηθνο δηαβηψλεη εληφο θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ινγίδνληαη σο εκέξεο 

έθηηζεο πνηλήο.  
3. Ρν Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ απνθαζίδεη γηα ηελ ηκεκαηηθή έθηηζε ηεο πνηλήο 
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο 

θαη αθξφαζε ηνπ θαηαδίθνπ. Πηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ πξνο 
έθηηζε ηκεκάησλ πνηλήο, νη φξνη έθηηζεο ηνχησλ, νη αθξηβείο ψξεο εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ απφ ην θαηάζηεκα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θχζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

απαζρφιεζεο ή ησλ ζπνπδψλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαδίθνπ έμσ απφ 
απηφ, θαζψο θαη νη ινηπέο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο. 
4. Ζ απφθαζε γηα ηκεκαηηθή έθηηζε ηεο πνηλήο αλαθαιείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ ν θξαηνχκελνο παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ηνπο 
φξνπο ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζφξηζε ε απφθαζε απηή ή ηηκσξεζεί γηα 
πεηζαξρηθφ παξάπησκα ησλ θαηεγνξηψλ Α' θαη Β' ηνπ άξζξoπ 66 ηνπ παξφληνο ή 

αζθήζεθε ελαληίνλ ηνπ πνηληθή δίσμε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ 
ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 
5. Ν θαηάδηθνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ην Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή άξζε ηεο ηκεκαηηθήο έθηηζεο ηεο 
πνηλήο. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο, 

απαηηείηαη θαη εηζήγεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ην άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
παξφληνο. 
6. Νη θαηάδηθνη νη νπνίνη εθηίνπλ ηκεκαηηθά ηελ πνηλή ηνπο δελ ππάγνληαη ζε 

θαζεζηψο εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο, νχηε ιακβάλνπλ ηαθηηθέο ή εθπαηδεπηηθέο 
άδεηεο απνπζίαο. Γηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ κφλν έθηαθηεο άδεηεο. Ρν δηθαίσκα ηεο 
πθ’ φξνλ απφιπζεο δηαηεξείηαη.  

  
Άξζξν 62  
Παξνρή θνηλσθεινύο εξγαζίαο ζε θαζεζηώο εκηειεύζεξεο δηαβίσζεο 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη νη επηπιένλ φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνξνχλ ηελ παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο απφ θξαηνπκέλνπο νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ άδεηα εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ 
παξάγξαθν 3 πεξίπησζε γ.ii ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ παξφληνο. 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΘΑΡΝ 
ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΚΑΙΖ ΘΝΗΛΖ ΓΗΑΒΗΥΠΖ ΡΥΛ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ 

ΔΟΘΚΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ  
  
Άξζξν 63 

Μέηξα ηάμεο, πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο 
 1. Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θξαηνπκέλσλ, ησλ ππαιιήισλ, ησλ 
επηζθεπηψλ θαη θάζε πξνζψπνπ πνπ βξίζθεηαη ππφ νπνηαδήπνηε άιιε ηδηφηεηα ζην 

θαηάζηεκα θξάηεζεο θαη ε ελ γέλεη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 
απνηεινχλ ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο θαη ζε απηέο ζπκβάιιεη ην ζχλνιν ηνπ 
πξνζσπηθνχ. Ζ νκαιή θνηλή δηαβίσζε ησλ θξαηνπκέλσλ επηδηψθεηαη κε ηνλ 

ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηάο ηνπο, κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 
αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ θξάηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξάγξαθνη 1-5 ηνπ 
παξφληνο, κε ηε ζπλερή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη απηψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, θαη κε δηαδηθαζίεο 
δηακεζνιάβεζεο ή δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε δηαθνξψλ θαη 
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ζπγθξνχζεσλ ησλ θξαηνπκέλσλ κεηαμχ ηνπο ή κε ην πξνζσπηθφ. Ζ δηαηήξεζε 
ηεο επηαμίαο, φηαλ απηή δηαθπβεχεηαη, εμππεξεηείηαη κε ηνπο ειάρηζηνπο 

αλαγθαίνπο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχο, ε λνκηκφηεηα ησλ 
νπνίσλ ειέγρεηαη απφ ηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ. Ζ ρξήζε βίαο θαηά ησλ 
θξαηνπκέλσλ απνηειεί ην έζραην κέζν επηβνιήο ηεο ηάμεο θαη ηεο αζθάιεηαο απφ 

ην πξνζσπηθφ θχιαμεο θαη εμσηεξηθήο θξνχξεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 
πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο αλαγθαίν θαη αλάινγν κε ηηο πεξηζηάζεηο κέηξν, γηα ην 
ζπληνκφηεξν δηάζηεκα, θαη επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο λφκηκεο άκπλαο, 

απφπεηξαο απφδξαζεο ή ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο θπζηθήο αληίζηαζεο ζε λφκηκε 
δηαηαγή. Πε θάζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη βία θαηά θξαηνπκέλνπ, 
ζπληάζζεηαη αλαθνξά πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνλ αξκφδην 

δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ ζηελ νπνία εμεγνχληαη νη ιφγνη πνπ ηελ επέβαιαλ θαη 
εθηίζεληαη ε πνξεία θαη ε έθβαζε ηνπ ζπκβάληνο. 
2. Αλ νη πξνζπάζεηεο πξφιεςεο θαη ήπηαο δηεπζέηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

δεχηεξν εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ απνδίδνπλ ή δελ 
πξνζθέξνληαη ιφγσ ηεο ηαρείαο εμέιημεο θαη θιηκάθσζεο ησλ γεγνλφησλ, θαη 
εθδεισζνχλ α) νκαδηθή απείζεηα, ζηάζε ή αληίζηαζε θξαηνπκέλσλ ζε λφκηκε 

δηαηαγή θαη ηδίσο ζηε δηαηαγή επηζηξνθήο θαη εγθιεηζκνχ ζηα θειηά, θαη β) 
ελέξγεηεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηε δσή ή ηελ 
πγεία ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζε απηφ ζε 

πεξίπησζε νκεξίαο θξαηνπκέλσλ, ππαιιήισλ ή ηξίησλ, ή νξγαλσκέλεο επίζεζεο 
απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο, ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο 

ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, θαη, ζε πεξίπησζε θαηεπείγνληνο, ν Γηεπζπληήο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ κπνξνχλ λα θαινχλ ηελ εμσηεξηθή 
θξνπξά θαη ηελ αζηπλνκηθή δχλακε πξνο παξνρή νηαζδήπνηε θαηά ηελ θξίζε 

ηνπο αλαγθαίαο ζπλδξνκήο ζην πξνζσπηθφ θχιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αζηπλνκηθήο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο ή ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζηάζεο ή εμσηεξηθήο επίζεζεο. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν 

ηξφπνο θαη ηα κέζα ηεο επέκβαζεο απνθαζίδνληαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο 
αζηπλνκηθήο δχλακεο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ 
ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. Ζ πξφζθιεζε ηεο εμσηεξηθήο 

θξνπξάο γίλεηαη πξνθνξηθψο θαη ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο εγγξάθσο, θαη ζε 
θαηεπείγνπζα πεξίπησζε πξνθνξηθψο, νπφηε αθνινπζεί ζρεηηθφ έγγξαθν. Αλ 
θαηά ηελ θξίζε ησλ σο άλσ νξγάλσλ είλαη άκεζα θαη εμαηξεηηθά αλαγθαία ε 

επέκβαζε ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζφδνπ ζε 
ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαη δελ παξεπξίζθεηαη ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο 
ιεηηνπξγφο, ελεκεξψλεηαη απηφο ακέζσο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζπεχδεη ζην 

θαηάζηεκα, νπφηε κπνξεί λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ηεο εληνιήο επέκβαζεο θαη λα 

δεηήζεη εμεγήζεηο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ θαηέζηεζαλ αλαγθαία. 
3. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαηαξηίδεηαη 

ν θαλνληζκφο αζθάιεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, κε ηνλ νπνίν 
θαζνξίδνληαη: 
α) ηα πξνιεπηηθά κέηξα θπζηθήο, δηαδηθαζηηθήο θαη δπλακηθήο αζθάιεηαο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 
β) νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβαίλεη ην πξνζσπηθφ θχιαμεο, ην 
πξνζσπηθφ εμσηεξηθήο θξνχξεζεο θαη νη ινηπνί ππάιιεινη ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θαζψο θαη νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο γηα ηελ νκαιή θνηλή δηαβίσζε ησλ 
θξαηνπκέλσλ θαη ηε ιεηηνπξγηθή επξπζκία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηδίσο θαηά ηελ 
έμνδν ησλ θξαηνπκέλσλ γηα πξναπιηζκφ, ηελ επάλνδφ ηνπο ζηα θειηά ή ηνπο 

ζαιάκνπο, ηε δηαλνκή ζπζζηηίνπ, ηηο κεηαγσγέο, ηε κεηαθνξά αζζελψλ, ζε 
πεξηπηψζεηο αληίζηαζεο ή απείζεηαο ζε λφκηκεο δηαηαγέο, ζε ηπρφλ απφπεηξεο 
απφδξαζεο θαη ζε φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, θαη 
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γ) ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο απείζεηαο ζε λφκηκεο εληνιέο, αληίζηαζεο ή ζηάζεο, 
ζε απφπεηξεο απφδξαζεο θαη ζε εθδήισζε έθλνκσλ ελεξγεηψλ ή θαηαζηάζεσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ ρξήζε αιπζίδσλ θαη ζηδεξψλ δεζκψλ απαγνξεχεηαη 

απνιχησο. Σξήζε κέζσλ πεξηνξηζκνχ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο επηηξέπεηαη ππφ 
ηνπο φξνπο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
4. Νη ππάιιεινη θχιαμεο πνπ εξγάδνληαη εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θξάηεζεο θαη θηλνχληαη ζε ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δνπλ, εξγάδνληαη θαη 
ζπγρξσηίδνληαη νη θξαηνχκελνη δελ θέξνπλ φπια. Νη ππάιιεινη εμσηεξηθήο 
θξνχξεζεο θέξνπλ δεκφζην αηνκηθφ νπιηζκφ, ζηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί, θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ 
θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Νη εηδηθφηεξεο 
πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο έξεπλαο απφ ην πξνζσπηθφ θχιαμεο 

ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ πξφζβαζε νη θξαηνχκελνη θαη ζε πξφζσπα, 
θξαηνπκέλνπο θαη επηζθέπηεο θαη ζηα αληηθείκελα ηα νπνία θαηέρνπλ, θαζψο θαη ε 
αληηκεηψπηζε ζηάζεσλ, απνδξάζεσλ, αληίζηαζεο θαη νκαδηθήο απείζεηαο, ηδίσο ν 

εμνπιηζκφο πνπ δηαηίζεηαη ζην πξνζσπηθφ θχιαμεο φηαλ επεκβαίλεη ζε 
ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ γηα ην νπνίν επηηξέπεηαη ε ρξήζε βίαο ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ε ζπλδξνκή 

ηεο ππεξεζίαο εμσηεξηθήο θξνχξεζεο, πξνβιέπνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ Θαλνληζκφ Αζθαιείαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

5. Ρα ελδεδεηγκέλα κέηξα ηάμεο θαη πξνζηαζίαο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο εηδηθέο 
θαηά πεξίπησζε ζπλζήθεο θαη θιηκαθψλνληαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηελ 
έληαζε ησλ γεγνλφησλ πνπ δηαθπβεχνπλ ηελ νκαιή θνηλή δηαβίσζε ησλ 

θξαηνπκέλσλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ρέηνηα κέηξα 
ζπληζηνχλ: 
α) ε ζπγθξάηεζε κε ηερληθέο άκπλαο, ε ρξήζε κέζσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο ησλ θξαηνπκέλσλ νη νπνίνη επηρεηξνχλ λα απνδξάζνπλ ή 
λα βιάςνπλ ή βιάπηνπλ άιινπο θξαηνπκέλνπο, ππαιιήινπο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή 
άιια πξφζσπα ηα νπνία εξγάδνληαη ζε απηφ ή ην επηζθέπηνληαη, ή πξνθαινχλ 

δεκηέο ζε αηνκηθά είδε άιισλ θξαηνπκέλσλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θαη ζε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,  
β) ε δηαζπνξά ησλ θξαηνπκέλσλ απηψλ ζε δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, 
γ) ν δηαρσξηζκφο ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο αηνκηθήο ή νκαδηθήο θξάηεζεο ησλ 
θξαηνπκέλσλ νη νπνίνη απεηινχληαη κε άζθεζε θάζε είδνπο βίαο ή γίλνληαη ζχκαηα 

ζσκαηηθήο ή θαη ςπρνινγηθήο θαθνκεηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, κε 
παξαθνινχζεζε ηαηξνχ θαη ςπρνιφγνπ, θαη ε παξακνλή ηνπο ζηνπο ρψξνπο 
απηνχο κε δήισζε ησλ ηδίσλ ησλ θξαηνπκέλσλ, 

δ) ν πεξηνξηζκφο ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο αηνκηθήο θξάηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ νη 
νπνίνη παξαπέκπνληαη ζην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 
ηέιεζε πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ βίαο ή εθκεηάιιεπζεο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ απηνχ θαη πάλησο φρη γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο 
εκέξεο, νη νπνίεο ζπλππνινγίδνληαη ζε πεξίπησζε επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο 
πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ αηνκηθφ ρψξν θξάηεζεο, 

ε) ε ζηαδηαθή, ζε νιηγνκειείο νκάδεο, έμνδνο ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ έρνπλ 
δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο απφ ηνπο ρψξνπο αηνκηθήο ή νκαδηθήο θξάηεζήο ηνπο, κε 
πξφζβαζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζην πξναχιην ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ηνπιάρηζηνλ γηα δχν ψξεο εκεξεζίσο, 
ζη) ε δηαθνπή δηεμαγσγήο νξγαλσκέλσλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαη 
δ) ε αλαζηνιή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο σο πξνο 

νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ ησλ 
ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί. 
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Ρα κέηξα ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄, ζη΄ θαη δ΄ επαλεμεηάδνληαη θαζεκεξηλά θαη 
δηαξθνχλ κφλν φζν απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηαμίαο θαη ηελ 

αλάθηεζε ηνπ ειέγρνπ απφ ην πξνζσπηθφ. Πηε ιήςε ησλ κέηξσλ ηάμεο θαη 
πξνζηαζίαο κπνξεί λα ζπκπξάηηεη θαη ε εμσηεξηθή θξνπξά ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ρα 
κέηξα απηά ιακβάλνληαη απφ ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε 

ζχλζεζε ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ  ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο 
θαη, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ βίαηεο ελέξγεηεο θξαηνπκέλνπ ζέηνπλ ζε άκεζν 
θίλδπλν ηε δσή, ηελ πγεία ή ηελ ειεπζεξία κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ή 

ζπγθξαηνπκέλνπ ηνπ ή ηξίησλ, απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ θαη εγθξίλνληαη κέζα ζε 24 ψξεο απφ ηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ 
ιεηηνπξγφ.  
6. Ρα κέηξα πξνθπιαθηηθήο κφλσζεο ή θαηεπλαζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο απφπεηξαο απηνθηνλίαο ή άιιεο απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο, 
θαηάπνζεο αληηθεηκέλσλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία, κεηαδνηηθψλ λφζσλ, 

ςπρνγελψλ αληηδξάζεσλ απφ ηελ θξάηεζε, ςπρηθήο πάζεζεο ή άιιεο δηαηάξαμεο 
ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο απνθιηκάθσζεο θαη, φηαλ 
απηέο δελ έρνπλ απνηειέζκαηα, ζσκαηηθφ πεξηνξηζκφ ή αθηλεηνπνίεζε ή 

απνκφλσζε. Ρα κέηξα απηά ιακβάλνληαη απφ ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο 
χζηεξα απφ γλσκάηεπζε ςπρηάηξνπ ή άιινπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ηαηξνχ θαη 

εθηεινχληαη απφ λνζειεπηή ή άιινλ εθπαηδεπκέλν ππάιιειν, κε ηήξεζε φισλ 
ησλ πξσηνθφιισλ, ησλ φξσλ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιήςε 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη πξνβιέπνληαη ζηα δηεζλή θείκελα γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ θαη ζηε δηεζλή λνκνινγία. Πηηο αλσηέξσ 
πεξηπηψζεηο, γηα ηελ παξακνλή ησλ θξαηνπκέλσλ ζην αλαξξσηήξην ηνπ 

θαηαζηήκαηνο εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο. Πε 
έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ηίζεηαη ζε άκεζν θίλδπλν ε δσή, ε πγεία ή ε 
ειεπζεξία κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ή θξαηνπκέλνπ ή ηξίησλ, ηα κέηξα 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, θαη 
θαιείηαη γηα λα επηιεθζεί ακέζσο ςπρίαηξνο ή άιινο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνο 
ηαηξφο πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο. Πε θάζε πεξίπησζε, 
ελεκεξψλεηαη ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο γηα λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ησλ 
κέηξσλ. 

7. Πε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ηα κέηξα αζθάιεηαο, ηάμεο, πξνζηαζίαο, 
πξνθπιαθηηθήο κφλσζεο θαη θαηεπλαζκνχ δελ απνηεινχλ ηηκσξία.  
  

Άξζξν 64  
Μέηξα πεηζαξρίαο 

1. Νη πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ην έζραην κέζν γηα ηελ νκαιή θνηλή 

δηαβίσζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Ξεηζαξρηθή πνηλή δελ επηβάιιεηαη ρσξίο 
δηάηαμε λφκνπ πνπ λα ηζρχεη πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ παξαπηψκαηνο θαη λα νξίδεη 
ηα ζηνηρεία ηνπ, ην αξκφδην φξγαλν θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο πνηλήο, ην 

είδνο θαη ηε δηάξθεηά ηεο, θαζψο θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππφζεζεο απφ 
δεπηεξνβάζκην φξγαλν. 
2. Απαγνξεχεηαη ε ζέζπηζε θαη επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ πνπ απνηεινχλ 

βαζαληζηήξηα ή απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία, ή ζπλεπάγνληαη 
ζσκαηηθή θάθσζε, βιάβε πγείαο ή άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο. Δπίζεο 
απαγνξεχνληαη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ ζπληζηνχλ ζηέξεζε νπνηνπδήπνηε 

ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηνπ θξαηνπκέλνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 2 
θαη 4 ηνπ παξφληνο ή πξνζβάιινπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ή κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζε δηαηάξαμε ησλ ςπρηθψλ ή πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 
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3. Απαγνξεχνληαη νη νκαδηθέο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ν πεξηνξηζκφο ζε ρψξνπο 
πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξσλ 18 θαη 19 ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

4. Απαγνξεχεηαη ε επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο δχν θνξέο γηα ην ίδην παξάπησκα. 
5. Ζ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο γηα ην 
ίδην παξάπησκα, θαη γεληθά ε πεηζαξρηθή δίθε είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απφ 

θάζε άιιε δίθε. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία γηα ηελ ίδηα πξάμε 
εθδφζεθε ακεηάθιεηε αζσσηηθή απφθαζε είλαη ππνρξεσηηθή ε επαλάιεςε ηεο 
πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ζην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ πνπ είρε 

επηβάιεη ηελ πεηζαξρηθή πνηλή. 
6. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 63 θαη 67 ηνπ 
παξφληνο, ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο ζπληάζζεη ηξηκεληαία έθζεζε θαη ηελ 

ππνβάιιεη ζην Πψκα Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο θαη ζηνλ 
Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε σο Δζληθφ Κεραληζκφ Ξξφιεςεο ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη 
άιισλ κνξθψλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο, 

θαη δηεξεχλεζεο πεξηζηαηηθψλ απζαηξεζίαο. 
  
Άξζξν 65  

Αμηέπαηλεο πξάμεηο θαη επηβξάβεπζε θξαηνπκέλσλ 
1. Νη εμαηξεηηθέο πξάμεηο θαη νη επηηπρίεο ησλ θξαηνπκέλσλ, φπσο ε εηζαγσγή 
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηαθξίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ελέξγεηεο αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ε 
παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε ζπγθξαηνχκελν ή άιιν πξφζσπν πνπ θηλδπλεχεη 

θ.ιπ., βεβαηψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή 
ηνλ Γηεπζπληή ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ή ηνλ αξρηθχιαθα, κε έγγξαθε αλαθνξά 
θαη ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπο πξνο ην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, 

ζην νπνίν νη θξαηνχκελνη θαινχληαη γηα απηνπξφζσπε εκθάληζε. 
2. Ζ επηβξάβεπζε πεξηιακβάλεη: 
α) γξαπηφ έπαηλν, 

β) απνλνκή βξαβείσλ φπσο βηβιίσλ, εξγαιείσλ, κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη άιισλ 
ρξήζηκσλ αληηθεηκέλσλ, 
γ) απνλνκή ρξεκαηηθνχ επάζινπ, 

δ) ράξε ή κεηξηαζκφ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί ή δελ έρνπλ 
εθηειεζηεί πιήξσο, 
ε) δηαγξαθή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ, 

ζη) θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζε ηαθηηθήο άδεηαο πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
θαηψηαηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, 
θαη 

δ) αχμεζε ηνπ αλψηαηνπ εηήζηνπ νξίνπ εκεξψλ ηαθηηθήο άδεηαο θαηά πέληε 
εκέξεο. 
3. Ζ επηβξάβεπζε απνλέκεηαη: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’, γ’ θαη δ’ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απφ ηνλ 
πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, θαη 

β) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο απφ ην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. 
  
Άξζξν 66  

Πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα 
1. Ξαξαπηψκαηα πνπ κπνξεί λα επηζχξνπλ πεηζαξρηθή πνηλή θαηά ηνπ δξάζηε 
ηνπο είλαη κφλν ηα αλαγξαθφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 

δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ ζπκκεηνρή ζηα 
παξαπηψκαηα απηά, θαζψο θαη ε απφπεηξα ηέιεζήο ηνπο αληηκεησπίδνληαη κε 
πνηλή απηνπξγνχ ή πνηλή κεησκέλε, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηνπ Ξνηληθνχ Γηθαίνπ. 

Αξρέο θαη θαλφλεο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο εθαξκφδνληαη 
αλαιφγσο θαη ζην πεηζαξρηθφ δίθαην, ηδίσο νη αξρέο θαη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ 
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α) ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πξνο 
θαηαινγηζκφ, β) ηηο ειαθξπληηθέο ή επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο γηα ηελ επηκέηξεζε 

ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο, γ) ηελ έκπξαθηε κεηάλνηα, δ) ην δηθαίσκα ζηγήο ηνπ 
πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ, ε) ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή πιάλε, ζη) ην ηεθκήξην 
ηεο αζσφηεηαο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ. 

2. Ξεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηεο θαηεγνξίαο Α' είλαη ηα αθφινπζα: 
α) Νκαδηθή απείζεηα ζηηο λφκηκεο εληνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο, 
φπσο άξλεζε παξνρήο νθεηιφκελεο ππεξεζίαο ή παξεκπφδηζε ηξίηνπ λα    

παξάζρεη νθεηιφκελε ππεξεζία. 
β) Βίαηε απφδξαζε πεξηζζφηεξσλ θξαηνπκέλσλ κε ελσκέλεο δπλάκεηο. 
γ) Απεηιή ή άζθεζε βίαο θαηά κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

δ) Απεηιή ή άζθεζε ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο θαηά ζπγθξαηνπκέλνπ, ηδίσο 
κε ζπλερή ζθιεξή ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, 

ζξεζθείαο, αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή 
ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ηνπ ζχκαηνο. 
ε) Ξξνζβνιή θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο. 

ζη) Θαηαζθεπή ή ελ γλψζεη θαηνρή αηρκεξψλ ή ελ γέλεη επηθίλδπλσλ 
αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο φπια θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Λ. 2168/1993. 

δ) Δηζαγσγή, παξαζθεπή, αλάκεημε, θαιιηέξγεηα, θαηνρή, δηάζεζε ή ρξήζε 
λαξθσηηθψλ ή νηλνπλεπκαησδψλ νπζηψλ, θαη νπνηαδήπνηε άιιε δηάπξαμε ησλ 

βαζηθψλ εγθιεκάησλ ηνπ λφκνπ πεξί εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 
ε) Θαηαζηξνθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηδηαίηεξα κεγάιεο 
αμίαο ή εηδηθήο ρξήζεο. 

ζ) Γσξνδνθία κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
η) Δηζαγσγή ή δηάζεζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ.  
3. Ξεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηεο θαηεγνξίαο Β' είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Αθαίξεζε εηδψλ αμίαο ή αλάγθεο απφ ζπγθξαηνχκελν, ή παξάλνκε ρξήζε 
πξαγκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην θαηάζηεκα ή ζε ηξίην. 
β) Θαηνρή ρξεκάησλ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

γ) Κε επηζηξνθή ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο κεηά ηε ιήμε ή αλάθιεζε 
νπνηαζδήπνηε αδείαο, ρσξίο έγθαηξε θαη αθξηβή ελεκέξσζε θαη παξαδεθηή 
δηθαηνιφγεζε πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ παξφληνο. 
δ) Ξψιεζε θαξκάθσλ θαη άιισλ επηηξεπφκελσλ εηδψλ πξνζσπηθήο ρξήζεο. 
ε) Νξγάλσζε παξάλνκσλ θαη απαγνξεπκέλσλ παηρληδηψλ. 

ζη) Απφδξαζε θξαηνπκέλνπ. 
δ) Κε πξφζεζε θαηαζηξνθή ή νπζηψδεο βιάβε εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, 
ζπζθεπψλ, πξψησλ πιψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εξγαζία ησλ θξαηνπκέλσλ. 
ε) Ζ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε πξνζσπηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ απφ ην 
αηνκηθφ δειηίν πγείαο θαη ην κεηξψν ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θξαηνπκέλνπ. 

ζ) Απείζεηα ζηηο λφκηκεο εληνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
4. Ξεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηεο θαηεγνξίαο Γ' είλαη ηα αθφινπζα: 
α) Ξαξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα παξάλνκα ή απαγνξεπκέλα παηρλίδηα, εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ζηνηρείν ε' ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
β) Δλ γλψζεη θαηαζθεπή, θαηνρή ή ρξήζε απαγνξεπκέλσλ εηδψλ, εθηφο απφ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηηο θαηεγνξίεο Α' θαη Β΄. 

γ) Ππζηεκαηηθή παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ηνπ θξαηνπκέλνπ ή 
ηνπ αηνκηθνχ θειηνχ ή ζαιάκνπ, θαζψο θαη ξχπαλζε εγθαηαζηάζεσλ ή 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 
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δ) Τεπδήο απφπεηξα απηνθηνλίαο ή απηνηξαπκαηηζκφο ή θαηάπνζε μέλσλ 
αληηθεηκέλσλ γηα απνθπγή εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ή γηα επίηεπμε 

επεξγεηήκαηνο. 
ε) Ξξνζβνιή ηεο ηηκήο κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ζπγθξαηνπκέλνπ κε χβξεηο ή 
ζπθνθαληίεο.  

5. Κεηά πάξνδν έμη κελψλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο 
επέξρεηαη παξαγξαθή. Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο αλαζηέιιεηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη κέρξη έμη κήλεο θαηά αλψηαην φξην. Όηαλ 

ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία αθνξά παξάπησκα θαηεγνξίαο Α’ θαη γηα ηελ πξφνδφ ηεο 
αλακέλνληαη πνξίζκαηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη αλαιχζεσλ, ε αλαζηνιή 
ηεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο παξαηείλεηαη γηα ηξεηο κήλεο.  

  
Άξζξν 67 
Πεηζαξρηθέο πνηλέο 

1. Νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ θξαηνχκελν γηα ηα παξαπηψκαηα 
ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εθηεινχληαη είηε ζην θαηάζηεκα φπνπ απηφο θξαηείηαη 
θαηά ηελ ηέιεζή ηνπο είηε ζε απηφ φπνπ κεηάγεηαη. Απηέο είλαη: 

α. Γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα Θαηεγνξίαο Α’: 
i) πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ ρψξν αηνκηθήο θξάηεζεο απφ κία έσο δέθα εκέξεο, κε 
πξφζβαζε ζε αλνηθηφ ρψξν θαη πξναχιην γηα δχν ψξεο εκεξεζίσο, θαζεκεξηλή 

επίζθεςε ηαηξνχ θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε νηθείνπο θαη κε ηνλ ζπλήγνξν, 
ii) κεηαγσγή ζε άιιν θαηάζηεκα, ε νπνία πξνηείλεηαη ζηελ ΘΔΚ απφ ην 

Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαη εθηειείηαη, εθφζνλ εγθξηζεί, κε ηε 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ παξφληνο, θαη 
iii) απαγφξεπζε ή αθαίξεζε ηνπ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ ησλ εκεξψλ πνηλήο, 

ηξηψλ έσο έμη κελψλ, 
iv) βαζκνί πνηλήο απφ 21 έσο 30. 
β. Γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαηεγνξίαο Β΄ εθηφο απφ ηε κε επηζηξνθή ζην 

θαηάζηεκα θξάηεζεο κεηά ηε ιήμε ή αλάθιεζε αδείαο, ρσξίο έγθαηξε θαη αθξηβή 
ελεκέξσζε θαη παξαδεθηή δηθαηνιφγεζε πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο: 
i) απαγφξεπζε ή αθαίξεζε ηνπ επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ ησλ εκεξψλ πνηλήο ελφο 

έσο ηξηψλ κελψλ, 
ii) βαζκνί πνηλήο 11-20. 
iii) γηα ηε κε επηζηξνθή ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο κεηά ηε ιήμε ή αλάθιεζε 

αδείαο, ρσξίο έγθαηξε θαη αθξηβή ελεκέξσζε θαη παξαδεθηή δηθαηνιφγεζε πξνο 
ηελ ππεξεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο: κε ρνξήγεζε λέαο ηαθηηθήο ή εθπαηδεπηηθήο 
άδεηαο πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελψλ έσο δχν εηψλ, θαηά ηηο δηαθξίζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ παξφληνο. 
γ. Γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαηεγνξίαο Γ΄: 
i) απαγφξεπζε ή αθαίξεζε επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ ησλ εκεξψλ πνηλήο έσο ελφο 

κελφο, 
ii) βαζκνί πνηλήο 1-10. 
2. Δπηηξέπεηαη, ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε επηβνιή ζσξεπηηθψο 

θαηά θαηεγνξία ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνηλψλ. 
3. Νη πεηζαξρηθέο πνηλέο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξαηνπκέλνπ, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο, ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο, 

ηεο αλάζεζεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο ή ηεο επηινγήο γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θάζε είδνπο νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ 
δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ θξάηεζεο κε επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ 

εκεξψλ πνηλήο, ηεο ππαγσγήο ζε θαζεζηψο εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο ή ηκεκαηηθήο 
έθηηζεο ηεο πνηλήο θαη ηεο ππφ φξν απφιπζεο. Δάλ ζηνλ θξαηνχκελν έρνπλ 
επηβιεζεί πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ ρψξν αηνκηθήο θξάηεζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε 

εκεξψλ, ή κεηαγσγή ζε άιιν θαηάζηεκα θξάηεζεο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο, ή κε 
ρνξήγεζε αδείαο ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο, ή απαγφξεπζε ή αθαίξεζε 
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επεξγεηηθνχ ππνινγηζκνχ εκεξψλ πνηλήο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ κελψλ, ή 
πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφ (100) βαζκνί πνηλήο, γηα ηε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ 

κέηξσλ απαηηείηαη, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, εηδηθή 
αηηηνινγία σο πξνο ην ζεκείν απηφ απφ ην αξκφδην φξγαλν.  
4. Νη πεηζαξρηθέο πνηλέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαγξάθνληαη θαη δελ αλαθέξνληαη 

ζην αηνκηθφ δειηίν πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ηνπ θξαηνπκέλνπ, ν δε πεηζαξρηθφο 
θάθεινο ηίζεηαη ζην αξρείν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη εθεμήο λα 
απνηειεί ζηνηρείν θξίζεο ηνπ θξαηνπκέλνπ γηα ηελ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο 

εξγαζίαο ή ηελ επηινγή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θάζε είδνπο νξγαλσκέλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ 
θξάηεζεο κε επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ εκεξψλ πνηλήο, ηεο ππαγσγήο ζε θαζεζηψο 

εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο ή ηκεκαηηθήο έθηηζεο ηεο πνηλήο ηαθηηθήο άδεηαο, σο 
εμήο: 
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1α.i, κεηά δχν έηε κήλεο απφ ηελ επηβνιή 

ηεο, 
β) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1α.ii, κεηά εηθνζηέλα κήλεο απφ ηελ επηβνιή 
ηεο, 

γ) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1α.iii, κεηά δεθανθηψ κήλεο απφ ηελ επηβνιή 
ηεο,  
δ) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1α.iv, κεηά δεθαπέληε κήλεο απφ ηελ επηβνιή 

ηεο, 
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1β.i, κεηά έλα έηνο απφ ηελ επηβνιή ηεο, 

ζη) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1β.ii, κεηά ελλέα κήλεο απφ ηελ επηβνιή 
ηεο, 
δ) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1β.iii, απφ ηε ιήμε ηεο εθηέιεζήο ηεο, 

ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1γ.i, κεηά έμη κήλεο απφ ηελ επηβνιή ηεο, θαη 
ζ) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1γ.ii, κεηά ηξεηο κήλεο απφ ηελ επηβνιή ηεο. 
5. Αλ κέζα ζηα αλσηέξσ ρξνληθά δηαζηήκαηα επηβιεζεί λέα πεηζαξρηθή πνηλή, ν 

ρξφλνο δηαγξαθήο ηεο ππνινγίδεηαη απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηαγξαθήο πνπ πξν-
βιέπεηαη γηα ηελ εθάζηνηε πξνεγνχκελε πεηζαξρηθή πνηλή, εθηφο εάλ έρεη 
ζρεκαηηζηεί ζπλνιηθή πνηλή επί φισλ ησλ νκνεηδψλ πνηλψλ. Ν ζρεκαηηζκφο 

ζπλνιηθήο πνηλήο επί νκνεηδψλ πνηλψλ γίλεηαη απφ ην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη 
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ 
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαηαδίθνπ. Θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ζπλνιηθήο πνηλήο, 

ε βαξχηεξε πνηλή επαπμάλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ην έλα ηξίην (1/3) εθάζηεο ησλ 
ινηπψλ ζπληξερνπζψλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, θαη φρη άλσ ησλ δχν ηξίησλ (2/3). 
6. Ξεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε εμαξηεκέλνπο θξαηνπκέλνπο γηα 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ 
απφ ηνπο ίδηνπο δελ απνηεινχλ ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπο γηα ζπκκεηνρή 
ζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα 

θξάηεζεο. 
7. Πε ππεξήιηθεο, γπλαίθεο ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ινρείαο θαη αλαηξνθήο 
αλειίθσλ παηδηψλ, αζζελείο θαη αλειίθνπο, γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

θαηεγνξίαο Α’ δελ επηβάιιεηαη ε πνηλή ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ ρψξν αηνκηθήο 
θξάηεζεο εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη χζηεξα απφ εηδηθά 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν 

πεξηνξηζκφο δηαξθεί ην πνιχ ηξεηο εκέξεο θαη κπνξεί λα εθηίεηαη ζηνλ ρψξν 
θξάηεζεο ηνπ θξαηνπκέλνπ ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε, κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 πεξ. α.i ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη κε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ή ςπρνιφγν.  
  
Άξζξν 68 

Πεηζαξρηθά Όξγαλα 
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1. Πε θάζε θαηάζηεκα ιεηηνπξγεί Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ πνπ 
ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

παξφληνο. Θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ, ην Ππκβνχιην θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
2. Γεπηεξνβάζκην φξγαλν θξίζεο επί ησλ απνθάζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ην Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 
3. Νπδέπνηε αλαηίζεληαη ζε θξαηνχκελν ππεξεζίεο ή θαζήθνληα πνπ πεξηέρνπλ 

ζηνηρεία άζθεζεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο.  
  
Άξζξν 69 

Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία 
1. Ζ γξαπηή αλαθνξά γηα ηελ ηέιεζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ππνβάιιεηαη 
ζην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ακέζσο κεηά ηελ ηέιεζε ή ηε 

γλψζε ηεο πξάμεο θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηελ ηέιεζε. Πε θάζε πεξίπησζε, ε 
ππνβνιή ηεο αλαθνξάο κεηά πάξνδν δέθα εκεξψλ είλαη απαξάδεθηε. 
2. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαιεί ηνλ 

αλαθέξνληα λα βεβαηψζεη ελφξθσο ην πεξηερφκελν ηεο αλαθνξάο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζπγθαιεί ην αξκφδην φξγαλν, γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο 
ρξνλνηξηβή ζηνλ θξαηνχκελν ην παξάπησκα θαη ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο γηα ηελ 

νπνία ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ αλαθνξά θαη ηνλ θαιεί ζε ππεξάζπηζε θαη απνινγία. 
Ν εγθαινχκελνο έρεη δηθαίσκα λα πξνηείλεη κάξηπξεο θαη λα δεηήζεη πξνζεζκία 

έσο είθνζη ηέζζεξηο ψξεο θαη δελ ππνρξενχηαη λα απνινγεζεί πξηλ πεξάζεη ε 
πξνζεζκία. Αλ ν θξαηνχκελνο δελ γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα, νξίδεηαη 
ππνρξεσηηθά δηεξκελέαο κε ηελ επζχλε ηνπ Ππκβνπιίνπ, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ 

ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο. 
3. Αλ πξφθεηηαη γηα παξάπησκα ηεο θαηεγνξίαο Α' ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ παξφληνο, 
ην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ζπγθαιείηαη κέζα ζε 48 ψξεο, 

δηαθνξεηηθά κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνξάο. Αλ θξηζεί 
ζθφπηκν, ην Ππκβνχιην κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηεηλφκελσλ 
καξηχξσλ. 

4. Πε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ, φπσο απηά 
πνπ ηεινχληαη ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
άξζξνπ 63, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

θηλείηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. 
5. Ζ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ είλαη εηδηθά 
αηηηνινγεκέλε, απαγγέιιεηαη ακέζσο κεηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαη 

θαηαρσξίδεηαη, εθφζνλ επηβιεζεί πνηλή, ζηα κεηξψα θαη ζην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ζην αηνκηθφ δειηίν ηνπ θξαηνπκέλνπ. 
6. Ρν Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρηθήο 

πνηλήο, θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο θαη ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζπλεθηηκά 
ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 
θξαηνπκέλνπ, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν έθηηζεο 

ηεο πνηλήο, εάλ πξφθεηηαη γηα θαηάδηθν, θαζψο θαη θάζε άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν. 
Ρν Ππκβνχιην κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα απέρεη απφ ηελ επηβνιή 
πνηλήο ή λα επηβάιιεη πνηλή κηθξφηεξε ηεο ειάρηζηεο πξνβιεπφκελεο. 

7. Ξξνζθπγή ηνπ θξαηνπκέλνπ θαηά απνθάζεσο ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη 
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαηαηίζεηαη, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο ζην Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ, ην 

νπνίν ηελ εθδηθάδεη θαη απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα. Πε θάζε πεξίπησζε ην 
Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ απνθαζίδεη εάλ ε άζθεζε πξνζθπγήο 
αλαζηέιιεη ή δηαθφπηεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Ξνηλψλ ν θξαηνχκελνο κπνξεί λα έρεη δσξεάλ 
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λνκηθή αξσγή απφ κέιε ηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ ηνπ ηφπνπ θξάηεζεο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. 

8. Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο, κέζα ζε έμη κήλεο ην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη 
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ εθηέιεζε θαη ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο 
πνπ έρεη αλαζηαιεί ή δηαθνπεί. 

9. Δπηηξέπεηαη ε ζπλεθδίθαζε πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ θαη ε επηβνιή 
ζπλνιηθήο πεηζαξρηθήο πνηλήο. Ζ ζπλνιηθή πνηλή ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 67 θαη 

δηαγξάθεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 67 παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο 
θψδηθα. 
10. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ή ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, κπνξεί λα 
αλαζηαιεί, λα δηαθνπεί ή λα ραξηζηεί ελ φισ ή ελ κέξεη πεηζαξρηθή πνηλή 
πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ θειί, εθφζνλ: α) ππάξρεη θίλδπλνο δσήο ή ζνβαξήο θαη 

κφληκεο βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ θξαηνπκέλνπ, ή β) εμαηξεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ 
θξαηνπκέλνπ, φπσο απηέο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ παξφληνο, πείζνπλ γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο ζπλαίζζεζεο επζχλεο ηνπ. Ρελ ίδηα δπλαηφηεηα έρεη ζε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ ηίζεηαη 
ζην Ππκβνχιην αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ πξνο έγθξηζε εληφο δχν εκεξψλ. 
Πηελ παξαπάλσ πεξίπησζε β', ε πνηλή δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θξαηνπκέλνπ, φηαλ πξφθεηηαη λα ηνπ ρνξεγεζεί 
νπνηαδήπνηε άδεηα ή λα απνιπζεί ππφ φξν. 

 
  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΛΓΔΘΑΡΝ 

ΚΔΡΑΓΥΓΖ ΘΟΑΡΝΚΔΛΥΛ  
  
Άξζξν 70  

Λόγνη κεηαγσγήο 
Ζ κεηαγσγή θξαηνπκέλσλ παξαγγέιιεηαη γηα ιφγνπο: 
α) πξνζσπηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο, εθφζνλ ηεθκεξηψλνληαη κε δηθαηνινγεηηθά ή 

θαη ζηνηρεία γλσζηά ζην θαηάζηεκα απφ ην νπνίν πξνηείλεηαη ε κεηαγσγή, 
β) εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα θξάηεζεο, ηδίσο ζηα 
αγξνηηθά θαηαζηήκαηα, ηελ ΘΑΘΘ, ηα ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα, ηα εηδηθά 

θαηαζηήκαηα θξάηεζεο λέσλ θαη ηα θέληξα εκηειεχζεξεο δηαβίσζεο, εθφζνλ 
δεηεζεί απφ ηα Ππκβνχιηα εξγαζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ κε επίθιεζε ησλ 
αλαγθψλ πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ θαη πιεξνχληαη νη θαηά πεξίπησζε 

πξνβιεπφκελεο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, 
γ) εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπλαθείο, ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ζηα νπνία 
ιεηηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο απηψλ ησλ δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ φηη ν 
ελδηαθεξφκελνο θξαηνχκελνο κπνξεί λα γίλεη δεθηφο θαη δηαζέηεη ηηο γλψζεηο πνπ 
απαηηνχληαη, θαη εθφζνλ ζην θαηάζηεκα απφ ην νπνίν δεηείηαη ε κεηαγσγή δελ 

ιεηηνπξγνχλ αληίζηνηρεο δνκέο θαη πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζηα θαηαζηήκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα φπνπ εδξεχεη εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζην 
νπνίν έρεη εηζαρζεί ή κεηεγγξαθεί θξαηνχκελνο θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο ή ζε 

φκνξε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 
33 ηνπ παξφληνο, 
δ) πγείαο ή ζρεηηδφκελνπο κε ηελ παξαθνινχζεζε ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο απεμάξηεζεο, νξγαληζκνχ εγθεθξηκέλνπ θαηά ην άξζξν 51 
ηνπ Λ. 4139/2013, κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ην νπνίν 
δεηείηαη ε κεηαγσγή θαη, εηδηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ ν 

ελδηαθεξφκελνο θξαηνχκελνο έρεη θξηζεί εμαξηεκέλνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
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δηαηάμεηο θαη βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο φηη κπνξεί λα 
γίλεη δεθηφο ζ’ απηφ, 

ε) δηθνλνκηθνχο ή ζπλαθείο, 
ζη) ζρεηηθνχο κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη ηηο 
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο λνκηθήο 

θαηάζηαζεο θξαηνπκέλνπ, αλεπάξθεηαο ησλ ζέζεσλ θξάηεζεο θαη ζπλσζηηζκνχ 
ησλ θξαηνπκέλσλ, ιήςεο κέηξσλ ηάμεο θαη πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ηέιεζεο 
πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ θαη αμηφπνηλσλ πξάμεσλ απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο ζην 

θαηάζηεκα απφ ην νπνίν δεηείηαη ε κεηαγσγή. 
  
Άξζξν 71 

Μεηαγσγή γηα ιόγνπο πξνζσπηθνύο, νηθνγελεηαθνύο, εξγαζίαο θαη 
εθπαηδεπηηθνύο 
Ζ ππνβνιή αηηήκαηνο κεηαγσγήο ζηηο πεξηπηψζεηο α’, β’ θαη γ’ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ απνηειεί δηθαίσκα ηνπ θξαηνπκέλνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε κεηαγσγή 
παξαγγέιιεηαη απφ ηελ Θεληξηθή Δπηηξνπή Κεηαγσγψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη 

πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Ζ Θεληξηθή Δπηηξνπή 
Κεηαγσγψλ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. 
 

Άξζξν 72  
Μεηαγσγή γηα ιόγνπο πγείαο ή ζρεηηδόκελνπο κε ηελ παξαθνινύζεζε 
εγθεθξηκέλσλ ζεξαπεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

1. α) Πηελ πεξίπησζε κεηαγσγήο γηα ιφγνπο πγείαο, ε κεηαγσγή αζζελνχο 
θξαηνπκέλνπ ζε ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα ή λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαηά ην 
άξζξν 30 ηνπ παξφληνο παξαγγέιιεηαη απφ ην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο 

θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ παξφληνο, κεηά απφ ζεηηθή θαη αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνχ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 27 παξάγξαθνο 6, ζχκθσλα κε ην 

πφξηζκα ηνπ ηνπηθά αξκφδηνπ ηαηξνχ ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο πάζεζεο θαη ηηο 
αλάγθεο ζεξαπείαο. Πε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλεηαη εγγξάθσο δήισζε ηνπ 
θξαηνπκέλνπ φηη επηζπκεί λα κεηαρζεί γηα ηνλ ιφγν πνπ ππνδεηθλχεη ν ηαηξφο, 

άιισο αθνινπζνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 29 ηνπ παξφληνο θαη ε ηαηξηθή 
γλσκάηεπζε καδί κε ηελ αξλεηηθή δήισζε ηνπ θξαηνπκέλνπ ηίζεληαη ζην αηνκηθφ 
δειηίν πγείαο ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, ε ηαηξηθή 

γλσκάηεπζε θαη ηα ινηπά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θνηλνπνηνχληαη ακέζσο ζηελ 
Θεληξηθή Δπηηξνπή Κεηαγσγψλ γηα ελεκέξσζε. Ρν ηαηξείν ηνπ θαηαζηήκαηνο 
πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν πξνγξακκαηηζκφ, ζε ζπλελλφεζε κε ην ζεξαπεπηηθφ 

θαηάζηεκα ή λνζειεπηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαγσγή, θαη 
ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θξαηνπκέλνπ, φπνπ ρξεηάδεηαη. Ζ απφθαζε γηα ηε 
κεηαγσγή θαη νη απαξαίηεηεο ηαηξηθέο νδεγίεο δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε 

ζπλνδεία ηνπ θξαηνπκέλνπ αξρή κε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα σο πξνο ηελ αλάγθε 
ιήςεο εηδηθψλ κέηξσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ν 
θξαηνχκελνο. Ν θξαηνχκελνο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εκέξα ηεο κεηαγσγήο ηνπ 

ζηνλ απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρξφλν θαη επηβεβαηψλεη ηελ 
επηζπκία ηνπ λα κεηαρζεί. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ιακβάλεηαη ππεχζπλε δήισζή 
ηνπ θαη ε κεηαγσγή αθπξψλεηαη. 

β) Πηελ πεξίπησζε κεηαγσγήο γηα παξαθνινχζεζε εγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο απεμάξηεζεο, ηελ απφθαζε ιακβάλεη ε 
Θεληξηθή Δπηηξνπή Κεηαγσγψλ χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη πξφηαζε 

ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, απφ ην νπνίν δεηείηαη ε κεηαγσγή 
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ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε δ’ ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ παξφληνο. 
Θξαηνχκελνο ν νπνίνο έρεη θξηζεί σο εμαξηεκέλνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ςπρηθήο 
απεμάξηεζεο δηεπθνιχλεηαη ή κεηάγεηαη ζε άιιν θαηάζηεκα θξάηεζεο φπνπ 
ιεηηνπξγεί ζρεηηθφ πξφγξακκα θαη παξακέλεη, αλ ην παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά 

θαη εθφζνλ νη εθάζηνηε δηαζέζηκνη ρψξνη ην επηηξέπνπλ. Θξαηνχκελνο ν νπνίνο 
παξαθνινπζεί ηέηνην πξφγξακκα δελ κεηάγεηαη φζν δηαξθεί ε ζπζηεκαηηθή 
παξαθνινχζεζε εθ κέξνπο ηνπ, εθηφο εάλ παξαγγειζεί ε κεηαγσγή ηνπ γηα 

ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ή 
δηθνλνκηθνχο ή ζπλαθείο, ή γηα ιφγνπο πγείαο, νπφηε επαλακεηάγεηαη κεηά ηελ 
έθιεηςε απηήο ηεο αηηίαο. Πε πεξίπησζε κεηαγσγήο γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 70 
πεξίπησζε ζη' θαη 74 ηνπ παξφληνο, πξνηηκάηαη θαηάζηεκα φπνπ αλαπηχζζεηαη 
αληίζηνηρν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα, εθηφο αλ επηβάιιεηαη γηα ζνβαξνχο ιφγνπο ε 

κεηαγσγή ζε άιιν. 
2. Πε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε πξνγξακκαηηζκέλε 
αληηκεηψπηζε, θαη πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί θίλδπλνο δσήο ή ζνβαξήο θαη 

κφληκεο βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ θξαηνπκέλνπ ή θίλδπλνο κεηάδνζεο κνιπζκαηηθψλ 
λφζσλ ή βιάβεο ηεο πγείαο άιισλ θξαηνπκέλσλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο 
ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ παξαγγέιιεη ηε κεηαγσγή ηνπ ζηα παξαπάλσ θαηαζηήκαηα, 

κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ ή θαη ρσξίο απηήλ, εάλ ν ηαηξφο απνπζηάδεη. Κέρξη ηε 
κεηαθίλεζή ηνπ, ν θξαηνχκελνο παξακέλεη ζε εηδηθφ ρψξν, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

ηαηξνχ ή λνζειεπηνχ. Ζ ελ ιφγσ παξαγγειία γλσζηνπνηείηαη ακέζσο ζην 
Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, ζηελ ΘΔΚ  θαη ζηνλ αξκφδην 

δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ. 
3. Ζ επαλακεηαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο απφ ην 
ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα παξαγγέιιεηαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ ηειεπηαίνπ ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ εμηηεξίνπ θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία κεηαγσγψλ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, 
χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ζην νπνίν 

πξφθεηηαη λα επηζηξέςεη ν θξαηνχκελνο. Αλ ν ηαηξφο πνπ επηιακβάλεηαη δεηήζεη 
επαλεμέηαζε ζην ίδην ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή λνζειεπηηθφ ίδξπκα, ή κεηαθνξά 
θξαηνπκέλνπ απφ ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή λνζειεπηηθφ ίδξπκα ζε άιιν φκνην 

πξνο δηελέξγεηα εηδηθψλ εμεηάζεσλ ή εηδηθήο ζεξαπείαο, ή πξνθχπηεη δπλαηφηεηα 
άκεζεο εηζαγσγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηνο πγείαο πνπ έρεη δηαγλσζζεί 
ζε πξνεγνχκελε κεηαγσγή αιιά εθθξεκεί ειιείςεη δηαζέζηκσλ θιηλψλ, απηή 

παξαγγέιιεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ή ηνπ 
ζεξαπεπηηθνχ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν επξίζθεηαη 
ν θξαηνχκελνο, ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηνπ ηαηξνχ. Ζ ελ ιφγσ παξαγγειία 

γλσζηνπνηείηαη ακέζσο ζην Ππκβνχιην θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε 
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, ζηελ ΘΔΚ 
θαη ζηνλ αξκφδην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ. 

4. Πηηο πεξηπηψζεηο κεηαγσγήο θξαηνπκέλνπ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ή ν Γηεπζπληήο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο εηδνπνηεί ακέζσο ηνπο ζπγγελείο ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη, 

αλ δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο, πξφζσπν ή αξρή πνπ ππνδεηθλχεη ν θξαηνχκελνο.  
 
Άξζξν 73 

Μεηαγσγή γηα ιόγνπο δηθνλνκηθνύο ή ζπλαθείο 
1. Πηελ πεξίπησζε ε' ηνπ άξζξνπ 70, ε κεηαγσγή θξαηνπκέλνπ παξαγγέιιεηαη 
απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Ξιεκκειεηνδηθψλ ή Δθεηψλ, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ 

έξγνπ ηεο αλάθξηζεο ή γηα λα εκθαληζηεί ν θξαηνχκελνο ζε δηθαζηήξην. Πε 
πεξίπησζε πνπ ν θξαηνχκελνο πξέπεη λα εκθαληζηεί ζε δεκφζηα αξρή, αξκφδηνο 
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είλαη ν Δηζαγγειέαο ηνπ άξζξνπ 572 παξάγξαθνο 3 ΘΞΓ, άιισο ν Δηζαγγειέαο 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Ν ίδηνο Δηζαγγειέαο θξνληίδεη γηα ηελ 

ηαρεία επαλακεηαγσγή, κέρξη ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί 
αίηεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ γηα παξακνλή ή κεηαγσγή ηνπ. Θαηά ην ίδην ρξνληθφ 
δηάζηεκα, άιιε κεηαγσγή επηηξέπεηαη κφλν αλ πξνθχςνπλ λένη δηθνλνκηθνί ιφγνη 

ή ιφγνη πγείαο. Γηα αλήιηθνπο θαη λεαξνχο ελήιηθεο θξαηνπκέλνπο, ππνδίθνπο θαη 
εηδηθέο θαηεγνξίεο θξαηνπκέλσλ, ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα ζηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 14 θαη 15 ηνπ παξφληνο. 
2. Αλ πξφθεηηαη γηα κεηαγσγή θξαηνπκέλνπ πξνο εμέηαζή ηνπ σο κάξηπξα θαη' 
αληηπαξάζηαζε κε κάξηπξεο ή θαηεγνξνπκέλνπο ζηελ αιινδαπή, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 459 Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο Δπξσπατθήο Πχκβαζεο Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο Ππλδξνκήο επί 
Ξνηληθψλ πνζέζεσλ, φπσο απηή επηθπξψζεθε κε ην λ.δ. 4218/1961 (ΦΔΘ 171 
Α'), θαζψο θαη ηνπ Ξξνζζέηνπ Ξξσηνθφιινπ ηεο. 

3. Πε πεξίπησζε κεηαθνξάο θαηαδίθνπ απφ θαη πξνο ηελ αιινδαπή γηα ηελ έθηηζε 
πνηλήο, εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηεο Δπξσπατθήο Πχκβαζεο γηα ηε κεηαθνξά 
ησλ θαηαδίθσλ ηεο 21.3.1983, φπσο απηή επηθπξψζεθε κε ηνλ Λ. 1708/1987 

(ΦΔΘ 108 Α'), ε Απφθαζε-Ξιαίζην 2008/909/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Λνεκβξίνπ 2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε–Ξιαίζην 2009/299/ΓΔ 
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ζε πνηληθέο απνθάζεηο νη νπνίεο επηβάιινπλ 
πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο ή κέηξα ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξίαο, γηα ην ζθνπφ 

ηεο εθηέιεζήο ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ 
δίθαην κε ηνλ Λ. 4307/2014 (ΦΔΘ 246 Α΄) ή θαη νη ξπζκίζεηο άιισλ δηκεξψλ 
ζπκβάζεσλ. 

4. Πε πεξίπησζε κεηαγσγήο αιινδαπνχ θξαηνπκέλνπ γηα ιφγνπο έθδνζήο ηνπ, 
εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηεο Δπξσπατθήο Πχκβαζεο Έθδνζεο ηεο 13.12.1957, 
φπσο απηή θπξψζεθε κε ηνλ Λ. 4165/1961 (ΦΔΘ 75 Α'), ηνπ Λ. 3251/2004 (ΦΔΘ 

127 Α΄) γηα ην Δπξσπατθφ Έληαικα Πχιιεςεο, θαη νη ξπζκίζεηο άιισλ δηκεξψλ 
ζπκβάζεσλ δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο. 
 

Άξζξν 74 
Μεηαγσγή γηα ιόγνπο ζρεηηθνύο κε ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ 

1. Πηελ πεξίπησζε ζη' ηνπ άξζξνπ 70 ε κεηαγσγή παξαγγέιιεηαη απφ ηελ 
Θεληξηθή Δπηηξνπή Κεηαγσγψλ χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ 
Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, ή, φηαλ επηβάιιεηαη σο πεηζαξρηθή 
πνηλή, κε ηελ απφθαζε θαη ηα πξαθηηθά ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ 
ειέγρνπ. Ζ πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο δηαηππψλεηαη 

απηεπάγγειηα, ζηελ δε πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 22, 
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηπρφλ ππνβιεζείζαο αίηεζεο ηνπ θξαηνπκέλνπ. Ζ απφθαζε 
θαη ηα πξαθηηθά ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ δηαβηβάδνληαη 

ζηελ ΘΔΚ απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ. Πηελ πξφηαζε ηνπ 
Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ή ζηα πξαθηηθά ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη 
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα εθηίζεληαη ή λα 

πξνθχπηνπλ εηδηθά νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε κεηαγσγή γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη ηε 
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ. Ζ άζθεζε δηθαησκάησλ 

ηνπ θξαηνπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ηνπ παξφληνο, 
νπδέπνηε ζεκειηψλεη απφ κφλε ηεο ιφγν κεηαγσγήο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. 

2. Ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα πξνηείλεη ηε κεηαγσγή εθζέηνληαο 
ηνπο ιφγνπο πνπ ηε δηθαηνινγνχλ. Πηελ πεξίπησζε απηή, απαηηείηαη πξφηαζε ηνπ 
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Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο πξνο ηελ ΘΔΚ, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 

αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ζε απηφ ηνπ Γηεπζπληή, 
θαη ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην ηξίην θαη ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Πε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε κεηαγσγή 

θξίλεηαη απνιχησο επηβεβιεκέλε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εθδήισζε, 
επέθηαζε ή γελίθεπζε βίαησλ επεηζνδίσλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ή ηελ 
πγεία θξαηνπκέλσλ, ππαιιήισλ ή ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

θαηάζηεκα θξάηεζεο κε άιιε ηδηφηεηα, ε πξνηεηλφκελε κεηαγσγή παξαγγέιιεηαη 
απφ ηνλ Ππληνληζηή θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη 
ακέζσο θαη ην ζέκα εηζάγεηαη ζηελ Θεληξηθή Δπηηξνπή Κεηαγσγψλ. Πε θάζε 

πεξίπησζε ηε κεηαγσγή ή ηε κε κεηαγσγή νπνηνπδήπνηε θξαηνπκέλνπ θαη γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν κπνξνχλ λα δηαηάμνπλ ν πνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαζψο θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο Αληεγθιεκαηηθήο 

Ξνιηηηθήο.  
  
Άξζξν 75 

Δθηέιεζε ηεο κεηαγσγήο 
1. Ζ κεηαγσγή γίλεηαη κε θαηάιιεια κέζα κεηαθνξάο θαη θαηά ηξφπν ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή κεηαθίλεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ, αιιά ρσξίο λα ζίγεηαη ε 

αμηνπξέπεηά ηνπ ή λα ηνπ δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηεο ηαιαηπσξίεο, ηεξνπκέλσλ 
θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία ησλ θξαηνπκέλσλ ηνπ άξζξνπ 4 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο. Νη ρεηξνπέδεο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ φπνηε απηφ θξίλεηαη 
απνιχησο αλαγθαίν απφ ηα αξκφδηα γηα ηε κεηαγσγή φξγαλα, ιακβαλνκέλεο 
ππφςε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θξαηνπκέλνπ θαη ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη. 

Πε πεξηπηψζεηο κεηαγσγήο ππεξειίθσλ, εγθχσλ, αζζελψλ, αλειίθσλ θαη 
πξνζσπνθξαηνπκέλσλ, ην κέηξν απηφ απνθεχγεηαη. 
2. Ζ κεηαγσγή θξαηνπκέλνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ α', β’, γ', ε’ θαη 

ζη' ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ παξφληνο αλαβάιιεηαη, εθφζνλ ππάξρεη θίλδπλνο δσήο ή 
ζνβαξήο θαη κφληκεο βιάβεο ηεο πγείαο ηνπ, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνχ 
ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαη κέρξηο φηνπ ν θίλδπλνο παξέιζεη. Πε θάζε πεξίπησζε, ν 

Γηεπζπληήο αλαθέξεη ακέζσο ηελ αλαβνιή ηεο κεηαγσγήο ζηελ αξρή πνπ ηελ 
παξήγγεηιε. 
3. Νη δηαηππψζεηο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ κεηαγφκελνπ, ηα κέζα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κεηαγσγήο, ηα κέηξα αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, νη 
ρψξνη παξακνλήο θαηά πεξίπησζε θαη θάζε άιιε ζπλαθήο ιεπηνκέξεηα 
ξπζκίδνληαη απφ ηα άξζξα 144 έσο 154 ηνπ π.δ. 141/1991 (ΦΔΘ 58 Α'), θαζψο 

θαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε. 
  

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΥΓΔΘΑΡΝ 
ΙΖΜΖ ΡΖΠ ΔΘΡΗΠΖΠ ΡΥΛ ΞΝΗΛΥΛ 

 
Άξζξν 75Α 
Απόιπζε ππό όξν 

Νη θαηάδηθνη θξαηνχκελνη πξνεηνηκάδνληαη κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ 
ρξφλνπ θξάηεζεο, ηελ επηθνηλσλία κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο 
ζεζκνχο ελαιιαθηηθήο έθηηζεο ησλ πνηλψλ γηα ηελ απνθπιάθηζή ηνπο πξηλ 

ζπκπιεξσζεί ν ρξφλνο έθηηζεο ηεο πνηλήο ηνπο. Νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
ρνξήγεζε, ηελ άξζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφιπζήο ηνπο ξπζκίδνληαη ζηα άξζξα 
105-110Γ ΞΘ. 
 
Άξζξν 76 
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Απόιπζε θαηαδίθσλ, ππνδίθσλ, ρξενθεηιεηώλ θαη ινηπώλ θαηεγνξηώλ 
θξαηνπκέλσλ  

1. Ζ απφιπζε ησλ θξαηνπκέλσλ ελεξγείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Αλ ε εκέξα ηεο απφιπζεο είλαη επίζεκε 
αξγία ή Παββαηνθχξηαθν, ηφηε ε απφιπζε ελεξγείηαη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε 

εκέξα. 
2. Όηαλ επίθεηηαη απφιπζε, ν ηαηξφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ειέγρεη ηελ πγεία ηνπ ππφ 
απφιπζε θξαηνπκέλνπ, ελεκεξψλεη ην αηνκηθφ δειηίν πγείαο ηνπ θαη ην 

ηεξνχκελν κεηξψν ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, θαη εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ θαηάζηαζεο 
πγείαο. Αλ απφ απηά πξνθχπηεη φηη ην θξαηνχκελνο λνζεί ζνβαξά θαη είλαη 
αδχλαηε ε κεηαθνξά ηνπ ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα, ε εθηέιεζε ηεο απφιπζήο ηνπ 

απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζεο κπνξεί λα αλαζηαιεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ θξαηνπκέλνπ. Πηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο, ν απνιπζείο δελ ζεσξείηαη θξαηνχκελνο θαη παξακέλεη ζην 

ηαηξείν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή άιινλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν, εθηφο ησλ 
ρψξσλ αηνκηθήο θαη νκαδηθήο θξάηεζεο. 
3. Υο πξνο ηε ιήμε ηεο πνηλήο θαη ηεο ππνδηθίαο, εθαξκφδνληαη ην άξζξν 6 ηνπ 

Ππληάγκαηνο θαη νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο 
Γηθνλνκίαο. 
4. πφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, νη 

θξαηνχκελνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο απνιχνληαη: 
α) φηαλ ζπκπιεξσζεί ε δηάξθεηα ηεο πξνζσπηθήο θξάηεζεο πνπ νξίδεη ε απφθαζε, 

β) φηαλ εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επεβιήζε ε πξνζσπηθή θξάηεζε, 
γ) αλ θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα αξρή ή ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ην 
ρξένο γηα ην νπνίν επηβιήζεθε ε πξνζσπηθή θξάηεζε, καδί κε ηνπο ηφθνπο πνπ 

νθείινληαη ήδε θαη ηα έμνδα ηεο εθηέιεζεο, θαη θαηαηεζεί ην γξακκάηην ζην 
γξακκαηέα ηνπ πξσηνδηθείνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην 
θαηάζηεκα, θαη 

δ) φηαλ ν θξαηνχκελνο ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 
5. Πηελ πεξίπησζε α' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε απφιπζε γίλεηαη απφ ηνλ 
Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο. Πηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, δηαηάζζεηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν ηνπ θαζ' χιελ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 
βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα θξάηεζεο, ν νπνίνο δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 
άξζξσλ 682 επφκελα ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

6. Ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ή ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 
ελεκεξψλεη ηελ «ΔΞΑΛΝΓΝ», ε νπνία ζπληνλίδεη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
θαηά ηφπνπο αξκφδηα Δηαηξεία Ξξνζηαζίαο Αλειίθσλ γηα ηελ απφιπζε θάζε 

αλειίθνπ θαη ηελ πεξεζία Δπηκειεηψλ Θνηλσληθήο Αξσγήο γηα ηελ απφιπζε θάζε 
άιινπ θξαηνπκέλνπ. 
  

Άξζξν 77  
Γηαηππώζεηο γηα ηελ απόιπζε 
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη νη δηαηππψζεηο γηα ηελ απφιπζε ζχκθσλα κε ηηο 
πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, ηδίσο ην πεξηερφκελν ηνπ απνθπιαθηζηεξίνπ, ν έιεγρνο 
ηεο γλεζηφηεηαο ηεο παξαγγειίαο γηα ηελ απνθπιάθηζε, ε χπαξμε άιινπ ιφγνπ 

θξάηεζεο κε ηνλ ίδην ή άιιν λφκηκν ηίηιν, ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ κεηά ηελ απνθπιάθηζε θαη ε θαζνδήγεζή ηνπ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο 
ππεξεζίεο ππνζηήξημεο απνθπιαθηδνκέλσλ. 

  
Άξζξν 78  
Θάλαηνο θξαηνπκέλνπ 

1. Ν ζάλαηνο θξαηνπκέλνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο ή ηνπ ζεξαπεπηηθνχ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζην 
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νπνίν απηφο απεβίσζε. Πε θάζε πεξίπησζε, δηελεξγείηαη ηαηξνδηθαζηηθή εμέηαζε, 
ην πφξηζκα ηεο νπνίαο απνζηέιιεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 

ζην νπνίν αξρεηνζεηείηαη ν θάθεινο ηνπ ζαλφληνο, θαη ηίζεηαη ζηνλ θάθειν απηφλ. 
2. Ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ή ν Γηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν θξαηείηαη 
φηαλ απνβηψλεη, ή απφ ην νπνίν κεηήρζε ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα πξηλ απνβηψζεη ν 

θξαηνχκελνο, αλαθνηλψλεη ακέζσο ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζηηο αξκφδηεο 
δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ζηνπο ζπγγελείο ηνπ. Πε πεξίπησζε 
ζαλάηνπ αιινδαπνχ θξαηνπκέλνπ, εηδνπνηείηαη ε πξεζβεία ή ε πξνμεληθή αξρή 

ηεο ρψξαο ηνπ ή ε πξνμεληθή αξρή ηεο πιεζηέζηεξεο ρψξαο. 
3. Δγθαηαιεηκκέλνη ή άπνξνη θξαηνχκελνη εληαθηάδνληαη κε έμνδα ηνπ Γεκνζίνπ. 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΘΑΡΝ ΡΟΗΡΝ  
ΚΔΟΗΚΛΑ ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΞΝΦΙΑΘΗΕΝΚΔΛΝΠ  

  
Άξζξν 79 
Μέξηκλα ηεο Πνιηηείαο πξηλ θαη κεηά ηελ απόιπζε  

1. Ζ Ξνιηηεία κεξηκλά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο γηα ηελ νκαιή θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο επάλνδν θαη πξνζαξκνγή ηνπ θξαηνπκέλνπ ζην θνηλσληθφ, 
επαγγεικαηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ρν ΛΞΗΓ «ΔΞΑΛΝΓΝΠ», πνπ 

ηδξχζεθε κε ην ΞΓ 300/2003, είλαη ν επίζεκνο θνξέαο άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ 
πιήξε έληαμε ησλ απνθπιαθηδνκέλσλ θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
2. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο «ΔΞΑΛΝΓΝ» θαη γλψκε ηνπ ΘΔΠΦ, 
θαζνξίδνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο, νη πξνηεξαηφηεηεο, νη εμεηδηθεπκέλεο 
δξάζεηο θαη ηα ζεζκηθά κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

απνθπιαθηδνκέλσλ θαη ηελ άξζε ησλ θσιπκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ 
επαλέληαμή ηνπο. 
3. Απνζηνιή ηεο «ΔΞΑΛΝΓΝ» είλαη λα ραξάζζεη θαη λα ζπληνλίδεη φιεο ηηο 

πνιηηηθέο ηεο κέξηκλαο γηα ηνπο απνθπιαθηδνκέλνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, 
θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ζηέγαζεο, ηεο ζίηηζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο 
θαη ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε «ΔΞΑΛΝΓΝΠ» ζπκκεηέρεη ζε 

φιεο ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο, ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο θνξείο δεκφζηνπ ή 
ηδησηηθνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη κε ηηο Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν αξκνδηφηεηάο ηεο, θαη κεξηκλά γηα ηελ ίδξπζε 

Θέληξσλ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Ππκβνπιεπηηθήο κέζα ζηα 
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Ππκβνχιηα εξγαζίαο θξαηνπκέλσλ. 
4. Δθπξφζσπνο ηεο «ΔΞΑΛΝΓΝ» πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιηφ ηεο 

θαιείηαη θαη ζπκκεηέρεη ρσξίο ςήθν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΘΔΠΦ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίδεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. 
5. Πηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο γείαο θαη Θνηλσληθήο Κέξηκλαο θάζε Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο νξίδεηαη έλαο ππάιιεινο αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 
ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο «ΔΞΑΛΝΓΝ» ζηα φξηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 
θαη, κε απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε, ν νπνίνο θαηαξηίδεη θαη ηνπο εζσηεξηθνχο 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζπγθξνηείηαη πεληακειήο Δπηηξνπή Θνηλσληθήο 
πνζηήξημεο. Ζ Δπηηξνπή έρεη επηηειηθφ ξφιν ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ απνθπιαθηδνκέλσλ. Ζ 

ζεηεία ηεο είλαη ηξηεηήο θαη αλαλεψζηκε, ε δε ζπκκεηνρή ζε απηήλ είλαη άκηζζε 
θαη ηηκεηηθή. Ρα απαηηνχκελα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο εγγξάθνληαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο.  

6. Ζ Δπηηξνπή Θνηλσληθήο πνζηήξημεο απνηειείηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο 
Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο γείαο θαη Θνηλσληθήο Κέξηκλαο ή ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ 
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Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο σο Ξξφεδξν, δχν 
εθπξνζψπνπο επαγγεικαηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ ή θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο 

πεξηνρήο, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ΝΑΔΓ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπηθνχ θνξέα 
απεμάξηεζεο. Ζ Δπηηξνπή: 
α) κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα επαλέληαμεο, 
β) ζρεδηάδεη δξάζεηο θαη ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ εζληθψλ ή θαη 
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ κέζα ζηα φξηα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Δζληθφ Κεραληζκφ Ππληνληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη 
Αμηνιφγεζεο ησλ Ξνιηηηθψλ Θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Θνηλσληθήο Ππλνρήο, ηε 
Γεληθή Γξακκαηεία Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην ΘΔΠΦ, ην ΛΞΗΓ «ΔΞΑΛΝΓΝΠ», ηνλ 
ΝΑΔΓ, ηηο ινηπέο Δπηηξνπέο Θνηλσληθήο πνζηήξημεο, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 
ησλ Γήκσλ θαη άιινπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο, 

γ) κεξηκλά γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθνχ επηδφκαηνο ζε απνθπιαθηζκέλνπο θαηά ην 
άξζξν 38 ηνπ λ. 1836/1989 θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 280 παξ. 44 ηνπ λ. 
3852/2010 «Αξκνδηφηεηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο» δηα ηνπ ΝΑΔΓ. 

δ) αλαδεηεί πφξνπο κέζσ εθδειψζεσλ, ρνξεγηψλ, πξνγξακκάησλ γηα ηελ 
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ απνιπζέλησλ, θαη 
ε) ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη θνηλνπνηεί ζην ΘΔΠΦ θαη ηελ 
«ΔΞΑΛΝΓΝ». 

 
Άξζξν 80 
Μέξηκλα ηεο Πνιηηείαο γηα ηνπο απνιπνκέλνπο 

1. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα δεκηνπξγνχληαη μελψλεο γηα ηνπο απνιπφκελνπο, 
ππαγφκελνη ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε. Ζ «ΔΞΑΛΝΓΝΠ» ζπλεξγάδεηαη γηα 
ηε δεκηνπξγία ησλ μελψλσλ απηψλ κε ηνπο ΝΡΑ θαη θάζε θνξέα δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη κε Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο. 
Πηνπο μελψλεο απηνχο, νη απνιπφκελνη κπνξνχλ λα δηακέλνπλ θαη λα 
δηαηξέθνληαη γηα δηάζηεκα έσο δχν κελψλ απφ ηελ απφιπζή ηνπο, εθφζνλ 

ζηεξνχληαη ζηέγεο. Κε ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη θαη ηα ζρεηηθά κε 
ηε ιεηηνπξγία ησλ μελψλσλ, ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα. 
2. Κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ΝΑΔΓ, ησλ ΝΡΑ, ηεο «ΔΞΑΛΝΓΝ» θαη άιισλ θνηλσληθψλ 

θνξέσλ ή εζεινληψλ, παξέρεηαη ζηνπο θηινμελνχκελνπο ζηνπο μελψλεο θάζε 
δπλαηή ελεκέξσζε πνπ αθνξά ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο θαη ζηα πξνγξάκκαηα 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ. 

3. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ή πξνζνκνησκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή κνλάδσλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο 
Ξνιηηείαο, ζηηο νπνίεο πξνζιακβάλνληαη απνιπζέληεο θξαηνχκελνη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα. 

  
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΘΑΡΝ ΡΔΡΑΟΡΝ  

ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΟΑΡΖΠΖΠ ΘΑΗ 
ΔΞΗΚΔΙΖΡΥΛ ΑΛΖΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΟΥΓΖΠ  
  

Άξζξν 81 
Γηνηθεηηθή επνπηεία 
Ζ δηνηθεηηθή επνπηεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

θψδηθα αλήθεη ζην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. Νη Γηεπζπληέο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη νη Ξξντζηάκελνη 
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ησλ πεξεζηψλ Αλειίθσλ θαη Θνηλσληθήο Αξσγήο ππνβάιινπλ ζην πνπξγείν 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ην πξψην ηξίκελν θάζε 

έηνπο ιεπηνκεξή έθζεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο ΔΑΘΑ 
θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, ελζσκαηψλνληαο ηηο εθζέζεηο ησλ Ξξντζηακέλσλ 
ησλ Ρκεκάησλ, θαη θαηαζέηνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο βειηίσζεο. 

  
Άξζξν 82 
Γηθαζηηθή επνπηεία ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο  

1. Όπνπ ζηνλ παξφληα θψδηθα πξνβιέπνληαη ζπιινγηθά φξγαλα ππφ ηελ πξνεδξία 
ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο 
θξάηεζεο πνπ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζή ηνπο κε έλαλ αλαπιεξσηή ηεο ίδηαο ή 

ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 9 θαη 10 ηνπ παξφληνο, 
νξίδνληαη κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ.  
2. Ρα άξζξα 13 έσο 16 ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Λ.2690/1999) γηα ηα 

ζπιινγηθά φξγαλα εθαξκφδνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ 
παξφληα θψδηθα. 

3. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη γείαο νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία ηεο εθηέιεζεο ηεο 
πνηλήο θαηά ηνλ ρξφλν παξακνλήο θξαηνπκέλνπ ζε ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή 

λνζειεπηηθφ ίδξπκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ παξφληνο. 
  

Άξζξν 83 
Αξκνδηόηεηεο Γηθαζηηθνύ Λεηηνπξγνύ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο 
Ν αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο έρεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαζήθνληα. Δηδηθφηεξα, απνθαζίδεη επί φζσλ ζεκάησλ ηνχ αλαηίζεληαη 
ζηνλ παξφληα θψδηθα, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 572 Θψδηθα Ξνηληθήο 
Γηθνλνκίαο θαη δηθαηνχηαη λα αζθεί πξνζθπγή θαηά απνθάζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ 

θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Ξνηλψλ ρσξίο λα 
ζπκκεηέρεη ζηε ζχλζεζή ηνπ θαηά ηελ εθδίθαζε.  

  
Άξζξν 84 
Δπνπηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Πνηλώλ 

1. Ρν Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ, ζε πξψην βαζκφ σο εηδηθφ ηκήκα ηνπ Ρξηκεινχο 
Ξιεκκειεηνδηθείνπ ζηηο έδξεο ησλ Ξξσηνδηθείσλ: Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, 
Ξεηξαηά, Ξαηξψλ, Ιαξίζεο θαη Ζξαθιείνπ, θαη σο ην αξκφδην Ρξηκειέο 

Ξιεκκειεηνδηθείν ζηηο έδξεο ησλ ινηπψλ Ξξσηνδηθείσλ, δηθάδεη αθνχ αθνχζεη ηνλ 
Δηζαγγειέα θαη απνθαίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηνλ παξφληα θψδηθα, πξνζθπγή θαηά απφθαζεο: α) ηνπ Ππκβνπιίνπ 

θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, β) ηνπ Ππκβνπιίνπ αδεηψλ θαη πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, 
γ) ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν θαη δ) ηεο 

Θεληξηθήο Δπηηξνπήο Κεηαγσγψλ. Ρν δηθαζηήξην κπνξεί λα θαιεί γηα αθξφαζε ηνλ 
θξαηνχκελν, θαζψο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο.  
2. Νη απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ Έθηηζεο Ξνηλψλ εθηεινχληαη θαη κε ηελ έθδνζε 

ηνπ απνζπάζκαηνο ζην νπνίν πεξηέρεηαη ην δηαηαθηηθφ ηνπο. 
3. Θάζε Γηθαζηήξην Έθηηζεο Ξνηλψλ είλαη ηνπηθά αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ 
ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ θξαηνπκέλνπο ζε θαηάζηεκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηθέξεηά ηνπ, εθηφο εάλ ε ππφζεζε έρεη ήδε εηζαρζεί ζην δηθαζηήξην ηεο 
πεξηθέξεηαο φπνπ θξαηνχηαλ πξνεγνπκέλσο ν θξαηνχκελνο, νπφηε παξακέλεη 
απηφ αξκφδην.  

4. Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο απφ ηνλ θξαηνχκελν, δέθα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 
απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ εηδνπνηείηαη κε νπνηνδήπνηε κέζν (έγγξαθν, 
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ηειεγξάθεκα, ηειεηχπεκα, ηειενκνηνηχπεκα) ν πξνζθεχγσλ, ν νπνίνο κπνξεί λα 
εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ κε ππφκλεκα, πνπ δηαβηβάδεηαη ακέζσο ζην δηθαζηήξην κε 

επηκέιεηα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ρν δηθαζηήξην κπνξεί λα θαιέζεη κε 
ηνλ ίδην ηξφπν ηνλ πξνζθεχγνληα λα εκθαληζζεί γηα λα αλαπηχμεη πξνθνξηθά ηηο 
απφςεηο ηνπ, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ζπλήγνξν πνπ δηνξίδεηαη κε απιφ 

έγγξαθν ζεσξεκέλν απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ζε 
πεξίπησζε πνπ ν ζπλήγνξνο εθπξνζσπεί κφλνο ηνλ πξνζθεχγνληα. 
5. Αλ ν θξαηνχκελνο εξγάδεηαη έμσ απφ ην θαηάζηεκα, ε επίδνζε γίλεηαη ζηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 
επηδψζεη ην δηθφγξαθν ζηνλ θξαηνχκελν ρσξίο ρξνλνηξηβή. Αλ ν θξαηνχκελνο 
ιείπεη απφ ην θαηάζηεκα ζε άδεηα ή έρεη απνιπζεί ππφ φξo, ε επίδνζε γίλεηαη ζηνλ 

ηφπν ηεο θαηνηθίαο πνπ έρεη δειψζεη ν θξαηνχκελνο. Αλ ν θξαηνχκελνο ιφγσ 
ςπρηθήο αζζέλεηαο ή άιιεο αηηίαο δελ έρεη δηαξθψο ζπλείδεζε ησλ πξαηηνκέλσλ, 
ε επίδνζε γίλεηαη ζηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

 
Άξζξν 84Α  
ώκα Δπηζεώξεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο 

1. Ρν Πψκα Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο (ΠΔΔΘΘ), 
πνπ ηδξχζεθε κε ην λ. 3090/2002, είλαη αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ, 
εθηάθησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο. Ρν ΠΔΔΘΘ ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο θαη ζπκκεηέρεη ζην 
Ππληνληζηηθφ Όξγαλν Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΠΝΔΔ). 

2. Ρν ΠΔΔΘΘ είλαη φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη έρεη σο απνζηνιή ηε 
δηελέξγεηα ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ, νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ψξα, γηα ηε 
δηαπίζησζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο, ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ 

ππαιιήισλ ησλ Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο, ηεο άζθεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ, ηεο επηαμίαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Θψδηθα θαη ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, 
θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. Κπνξεί λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηδίσο 

γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί αδεηψλ, ηεο πθ’ φξνλ απφιπζεο θαη 
ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. 
3. Ρν ΠΔΔΘΘ ελεξγεί ειέγρνπο θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο, αλαθνξάο θξαηνπκέλνπ, αηηήκαηνο ηνπ Ππλεγφξνπ 
ηνπ Ξνιίηε ή θαη απηεπαγγέιησο. Κε ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ, ζπληάζζεηαη έθζεζε 
γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί κε ζχλλνκε 

ζπκπεξηθνξά ππαιιήινπ, ε έθζεζε επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ δηαβηβάδεηαη ζην 
αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν κε πξφηαζε γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ θαηά ηνπ 
ππαηηίνπ, ελψ αλ δηαπηζηψλνληαη απνρξψζεο ελδείμεηο ηέιεζεο πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο, ε έθζεζε δηαβηβάδεηαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. Ρνλ Κάξηην θάζε 
έηνπο, ην Πψκα ππνβάιιεη ζηνλ πνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο 

έθζεζε πεπξαγκέλσλ κε παξαηεξήζεηο γηα ην δηελεξγεζέλ ειεγθηηθφ έξγν θαη 
πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 
θξάηεζεο. Ζ έθζεζε, ρσξίο ηα ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη απφξξεηα, δεκνζηεχεηαη ζε 

εηδηθή έθδνζε ή ζην δηαδίθηπν.  
4. Νη Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο κπνξνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα 
επηζθέπηνληαη νπνηεδήπνηε, αθφκα θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ηα θαηαζηήκαηα 

θξάηεζεο, έρνληαο ειεχζεξε πξφζβαζε ζε θάζε ρψξν απηψλ θαη αθψιπηε 
επηθνηλσλία κε ηνπο θξαηνπκέλνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
Δπίζεο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο ηεξνχκελνπο θαθέινπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνξξήησλ, δηαθπιάζζνληαο ην απφξξεην θαηά 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Νη ππεξεζίεο παξέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην 
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έξγν ησλ Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ, ηα νπνία ηίζεληαη ππνρξεσηηθά ζηε δηάζεζή 
ηνπο, θαη ηνπο δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο 

θαη ηνπ ειέγρνπ, κπνξνχλ επίζεο λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφ ηνπο 
αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εμεηαδφκελε 
ππφζεζε. Ζ κε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ, σο θαη ε 

απφθξπςε ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο ε ρνξήγεζε ελ γλψζεη 
αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ε παξαθψιπζε θαη παξαπιάλεζε ηνπ έξγνπ ησλ 
Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ, ζπληζηά απηνηειέο πεηζαξρηθφ παξάπησκα.  

 5. Ρνπ ΠΔΔΘΘ πξνΐζηαηαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο. Πηε 
ζέζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο ηνπνζεηείηαη, κε απφθαζε 
ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κεηά απφ 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ ηεο Βνπιήο, πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο, κε 
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζηα ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ηεο κεηαρείξηζεο ησλ θξαηνπκέλσλ. Ζ ζεηεία 
ηνπ είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά γηα ηξία έηε.  
6. Κε Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ 

θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, εμεηδηθεχνληαη ε 
νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΠΔΔΘΘ, θαη 
ζεζπίδεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πψκαηνο. Ρα ζρεηηθά κε ηε 

ζηειέρσζε ηνπ Πψκαηνο κε πξνζιήςεηο, απνζπάζεηο θαη κεηαηάμεηο, ε ακνηβή ή 
απνδεκίσζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ, φπσο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ξχζκηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Πψκαηνο, θαζνξίδνληαη 
κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ πνπξγνχ. 

 
 
 

Άξζξν 85 
Έιεγρνο από αλεμάξηεηε αξρή 
1. Ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε, ζην πιαίζην ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ ηνπ σο 

αλεμάξηεηεο αξρήο θαη σο Δζληθφο Κεραληζκφο Ξξφιεςεο ζε εζσηεξηθφ επίπεδν 
θαηά ηα άξζξα 3 θαη 17 ηνπ Ξξναηξεηηθνχ Ξξσηνθφιινπ ζηε Πχκβαζε θαηά ησλ 
βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ κνξθψλ ζθιεξήο, απάλζξσπεο θαη ηαπεηλσηηθήο 

κεηαρείξηζεο ή ηηκσξίαο πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Λ. 4228/2014, επηζθέπηεηαη κε ή 
ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, 
πξαγκαηνπνηεί απηνςίεο θαη δηελεξγεί έξεπλεο θαη ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο 

ειέγρνπο ζε απηά, επηθνηλσλεί κε ηνπο θξαηνπκέλνπο, δεκνζηεχεη εθζέζεηο θαη 
εμεηάδεη αλαθνξέο ή θαηαγγειίεο πνπ έξρνληαη ζε γλψζε ηνπ, ή δξα θαη 
απηεπαγγέιησο. Γηα ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Δζληθνχ Κεραληζκνχ 

Ξξφιεςεο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα δεχηεξν, ηέηαξην θαη πέκπην ηνπ 
θπξσηηθνχ λφκνπ. 
2. Ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε, σο Δζληθφο Κεραληζκφο Γηεξεχλεζεο Ξεξηζηαηηθψλ 

Απζαηξεζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 4443/2016, ζπιιέγεη, θαηαγξάθεη, αμηνινγεί, 
δηεξεπλά ή πξνσζεί ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πξνο άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ 
θαηαγγειίεο γηα πξάμεηο ησλ ππαιιήισλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο νη νπνίεο 

εθδειψζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή θαηά θαηάρξεζε ηεο 
ηδηφηεηάο ηνπο θαη αθνξνχλ: 
α) βαζαληζηήξηα θαη άιιεο πξνζβνιέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 137Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 
β) παξάλνκεο εθ πξνζέζεσο πξνζβνιέο θαηά ηεο δσήο ή ηεο ζσκαηηθήο 
αθεξαηφηεηαο ή πγείαο ή ηεο πξνζσπηθήο ή γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, 

γ) παξάλνκε ρξήζε ππξνβφινπ φπινπ, θαη 
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δ) παξάλνκε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη δηελεξγήζεθε κε 
ξαηζηζηηθφ θίλεηξν ή ε νπνία ελέρεη άιινπ είδνπο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θπιήο, ρξψκαηνο εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 
γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθείαο, αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 
ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ. 

3. Ν Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο κε δηθαηνδνηηθνχο 
πξνιεπηηθνχο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα λα επηζθέπηνληαη ηα 
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξαηνπκέλσλ απφ ηα βαζαληζηήξηα 

θαη άιιεο κνξθέο θαθνκεηαρείξηζεο, φπσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ 
Ξξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή Ραπεηλσηηθήο Κεηαρείξηζεο ή 
Ρηκσξίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ε πνεπηηξνπή γηα ηελ Ξξφιεςε ησλ 

Βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ κνξθψλ Πθιεξήο, Απάλζξσπεο ή Ραπεηλσηηθήο 
Κεηαρείξηζεο ή Ρηκσξίαο ηνπ Νξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 
 

Άξζξν 86 
Δζεινληηθή εξγαζία θαη θνηλσληθόο έιεγρνο 
1. Ζ «ΔΞΑΛΝΓΝΠ» θαη ε δηνίθεζε ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ζπλεξγάδνληαη κε 

θπζηθά πξφζσπα θαη κε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο ησλ θξαηνπκέλσλ 
ζηελ θνηλσλία.  

2. Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο 
ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εζεινληή απφ ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο θαζψο 

θαη ε δηαδηθαζία θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κεηά απφ πξφηαζε ηεο «ΔΞΑΛΝΓΝ» θαη γλψκε 
ηνπ ΘΔΠΦ. Κε παξφκνηα απφθαζε ρνξεγνχληαη άδεηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζε πξψελ 

θξαηνπκέλνπο νη νπνίνη έρνπλ επαλεληαρζεί θνηλσληθά, εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη 
ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα απφ ηελ απνθπιάθηζή ηνπο. 
3. Ρα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο εζεινληέο αλαιακβάλνπλ λα νξγαλψζνπλ 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη νηθείεο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ζε ζπλεξγαζία κε ηε 
Γεληθή Γξακκαηεία Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

4. Ρα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο επηηξέπεηαη λα επηζθέπηνληαη, κεηά απφ 
πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπο, κέιε ηεο Δηδηθήο Κφληκεο 
Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα ην Πσθξνληζηηθφ Πχζηεκα θαη ηηο ινηπέο δνκέο 

εγθιεηζκνχ θξαηνπκέλσλ, ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 
Αλζξψπνπ, ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Ξξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ 
Αηφκσλ κε Τπρηθέο Γηαηαξαρέο, ηνπ ΛΞΗΓ «ΔΞΑΛΝΓΝΠ», ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζθεπηψλ θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ δηθεγνξηθψλ θαη ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ. Ρα 
κέιε θαη νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ απηψλ επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη ζε φινπο 
ηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, λα ζπλνκηινχλ κε ηνπο θξαηνχκελνπο 

θαη λα ελεκεξψλνληαη απφ ηα φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα θψδηθα. 
5. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ΘΔΠΦ, θαζνξίδνληαη ε ζχλζεζε θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Πψκαηνο Δπηζθεπηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. 
 
Άξζξν 86Α Δπηζηεκνληθή έξεπλα, αμηνιόγεζε θαη ελεκέξσζε ηεο 

επξύηεξεο θνηλσλίαο 
1. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Αληεγθιεκαηηθήο Ξνιηηηθήο ζπλεξγάδεηαη κε ην ΘΔΠΦ , 
παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη ηκήκαηα, εγθιεκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, εξεπλεηηθά 

θέληξα, ηλζηηηνχηα θαη άιιεο αξρέο ή θνξείο γηα ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ 
εξεπλψλ, θαη ελεκεξψλεη ηαθηηθά ηνπο πνιίηεο γηα ην έξγν πνπ επηηειείηαη απφ ην 
πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ηνπο επηκειεηέο αλειίθσλ θαη 

θνηλσληθήο αξσγήο, ηελ ελ γέλεη θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπο 
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θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο θαζψο θαη λα πξνσζνχληαη κε επαξθή ηεθκεξίσζε νη 
ελδεδεηγκέλεο παξεκβάζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο. 

2. Άδεηεο γηα δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ επηζθέςεσλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ΑΔΗ 
θαη ΑΡΔΗ θαη γηα δηελέξγεηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ ρνξεγνχληαη απφ ην 
πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο ή ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο 
πεξεζίαο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ θαη Θνηλσληθήο Αξσγήο φπνπ δεηείηαη λα γίλεη ε 

ελεκεξσηηθή επίζθεςε ή ε έξεπλα. Νη άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ 
ρνξεγνχληαη  ζε κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο ή εξεπλεηηθέο νκάδεο ζην πιαίζην ηεο 
εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ, δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, 

κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε 
ηνπ ΘΔΠΦ γηα ηελ επηζηεκνληθή αξηηφηεηά ηνπο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 
απαηηείηαη νη ελδηαθεξφκελνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, 

κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο, ιέθηνξεο, θαζεγεηέο αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ηδξπκάησλ, εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ ή 
θνξέσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λα 

θαηαζέηνπλ: 
α) αίηεζε κε πιήξε θαη ζαθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ ζθνπνχ, ηνπ 
είδνπο θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο θαη ησλ ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ησλ 

πνξηζκάησλ ηεο, θαζψο θαη ηα πξσηφθνιια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 
β) βεβαίσζε ηνπ επηζηεκνληθψο ππεπζχλνπ ή ηνπ επηβιέπνληνο γηα ηελ ηδηφηεηα 

ησλ εξεπλεηψλ θαη ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο, θαη, 
γ) πξνζσπηθή γξαπηή δέζκεπζε ηνπ εξεπλεηή φηη ζα ηεξεζνχλ φινη νη θαλφλεο 
εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο θαη πξνζηαζίαο απιψλ θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεηήο, έγγξαθεο 
ζπγθαηάζεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή θαη ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο 
φπνπ απαηηείηαη, ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο, θαη φηη ζα 

δεηεζεί άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 
3. Άδεηεο γηα δηεμαγσγή δεκνζηνγξαθηθψλ εξεπλψλ ρνξεγνχληαη απφ ην 
πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο κε ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο ή ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο 
πεξεζίαο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ θαη Θνηλσληθήο Αξσγήο, ζε επαγγεικαηίεο 

δεκνζηνγξάθνπο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ 
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ επηκειεηψλ αλειίθσλ θαη θνηλσληθήο 
αξσγήο, ην έξγν ηνπο θαη ηε κεηαρείξηζε θξαηνπκέλσλ ή πξνζψπσλ πνπ ηεινχλ 

ππφ επηκέιεηα θαη επηηήξεζε, θαζψο θαη γηα επηθνηλσλία κε ζπγθεθξηκέλα 
πξφζσπα. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη νη ελδηαθεξφκελνη 
δεκνζηνγξάθνη λα θαηαζέηνπλ: 

α) πιήξε θαη ζαθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλάο ηνπο, 
β) βεβαίσζε ηνπ κέζνπ καδηθήο επηθνηλσλίαο ζην νπνίν εξγάδνληαη γηα ηελ 
ηδηφηεηά ηνπο θαη γηα ηνλ ηξφπν ηεο δεκνζίεπζεο, θαη 

γ) πξνζσπηθή γξαπηή δέζκεπζε φηη ζα ηεξεζνχλ φινη νη θαλφλεο ηνπ Θψδηθα 
Δπαγγεικαηηθήο Ζζηθήο θαη Θνηλσληθήο Δπζχλεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ-κειψλ ηεο 
ΔΠΖΔΑ, ηδίσο φηη δελ ζα παξαβηαζηνχλ ην ηεθκήξην αζσφηεηαο, φπνπ ηζρχεη θαη ε 

αξρή ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο αλάθξηζεο θαζψο θαη φηη θάζε δηάδνζε ή άιιεο 
κνξθήο δηάζεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη κφλν κε ξεηή, έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή θαη ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο φπνπ 

απαηηείηαη, ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο, θαζψο θαη φηη 
ζα δεηεζεί άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 
4. Δάλ ην αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηεμαγσγήο επηζηεκνληθήο ή 

δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο θξαηνχκελνπο ή ζπγθεθξηκέλα 
πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ επηκέιεηα θαη επηηήξεζε, γηα λα δηαηππσζεί πξφηαζε 
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ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο ή ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο πεξεζίαο 
Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ θαη Θνηλσληθήο Αξσγήο απαηηείηαη ξεηή, έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ησλ πξνζψπσλ απηψλ, άιισο ην αίηεκα ηίζεηαη ζην αξρείν. 
5. Δάλ πξφθεηηαη γηα αίηεκα επηθνηλσλίαο κε εξεπλεηή ή δεκνζηνγξάθν ην νπνίν 
δηαηππψλεηαη κε πξσηνβνπιία θξαηνπκέλνπ ή πξνζψπνπ πνπ ηειεί ππφ επηκέιεηα 

θαη επηηήξεζε, εμεηάδεηαη εάλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία ηνπ αηηνχληνο κε ην 
επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ή ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο 
ηεο έθθξαζεο, θαη ην αίηεκα εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη: 

α) ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ππφ ην πξίζκα ησλ άξζξσλ 49 επ. ηνπ παξφληνο 
θψδηθα ή ησλ φξσλ επηκέιεηαο θαη επηηήξεζεο, θαη 
β) ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, χζηεξα απφ ζπλεθηίκεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ησλ 
λφκηκσλ θαη αλάινγσλ πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζεκηηφ ζθνπφ πεξηνξηζκψλ ηνπο. 
6. Νη θαλφλεο πεξί απνξξήηνπ πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

δεζκεχνπλ ην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ 
αλειίθσλ θαη θνηλσληθήο αξσγήο θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε εξεπλεηέο θαη 
δεκνζηνγξάθνπο. Δηδηθά φηαλ ε έξεπλα γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί ζρεηηθή άδεηα 

αθνξά αλειίθνπο, δελ επηηξέπεηαη ζηνπο εξεπλεηέο ή δεκνζηνγξάθνπο λα ιάβνπλ 
ζπλέληεπμε απφ απηνχο. 
7. Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ζπιινγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ 
πιηθνχ, ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο, απξφζθνπηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξεπλεηψλ.        
 

  
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΘΑΡΝ ΞΔΚΞΡΝ 
ΔΞΗΙΝΓΖ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ, ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΟΑΡΖΠΖΠ  
 
Άξζξν 86Β 

Οξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο  
1. Νη ππεξεζίεο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε 
απηέο, , ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Ρα ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο πνπ έρνπλ 
εληαρζεί ζην Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
13 ηνπ Λ. 3772/2009, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1397/1983 «Δζληθφ 

Πχζηεκα γείαο» (Α΄ 143), φπσο ηζρχεη, φζνλ αθνξά ηε κέξηκλα γηα ηε 
ζηειέρσζε κε ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ηελ 
πγεηνλνκηθή νξγάλσζε θαη ηελ πιηθνηερληθή πγεηνλνκηθή ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ. 

2. Ζ απνζηνιή, ε δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ, νη νξγαληθέο 
ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε θαηαλνκή ηνπο θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη 
εηδηθφηεηα, ε ζρέζε εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηινγή, ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ, ε 

πξφζιεςε, ε εθπαίδεπζε, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα, νη θιάδνη θαη νη 
εηδηθφηεηεο ησλ ππαιιήισλ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα ξπζκίδνληαη ζε ηδηαίηεξν 
νξγαληθφ λφκν θαη, κέρξη ηελ έθδνζή ηνπ, ζηνλ Νξγαληζκφ ηνπ πνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζηνπο Δζσηεξηθνχο 
Θαλνληζκνχο Ιεηηνπξγίαο Γεληθψλ Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο θαη Δηδηθψλ 
Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο Λέσλ, φπνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

Πηνλ ίδην νξγαληθφ λφκν ή Νξγαληζκφ πξνβιέπεηαη θαη ξπζκίδεηαη ε κεξηθή 
απαζρφιεζε κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηαηξψλ, 
λνζειεπηψλ, ζεξαπεπηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ςπρνιφγσλ, 

θνηλσληνιφγσλ, εγθιεκαηνιφγσλ θαη άιισλ πξνζψπσλ κε εηδηθέο γλψζεηο ζηα 
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θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ζηα νπνία δελ πθίζηαληαη λνκνζεηεκέλεο ζέζεηο ή νη 
ππάξρνπζεο ζέζεηο είλαη θελέο. 

3. Ζ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο είλαη κηα ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθή θαη απαηηεηηθή δεκφζηα ππεξεζία. Νη ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 
ζπκβάιινπλ κε ην παξάδεηγκα θαη ηελ ελ γέλεη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ζηελ νκαιή έληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ, ησλ απνθπιαθηδνκέλσλ θαη ησλ 
πξνζψπσλ πνπ ηεινχλ ππφ επηκέιεηα θαη επηηήξεζε ζηελ θνηλσλία. 
4. Ρν πξνζσπηθφ νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη ηελ 
αθψιπηε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, φινη νη 
ππάιιεινη κεξηκλνχλ ψζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ηα πξφζσπα απηά 

λα ππνβάιινληαη ζε κεηαρείξηζε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 
δίθαηεο εθδίθαζεο ηεο ππφζεζήο ηνπο, εάλ είλαη ππφδηθνη, θαη ηεο πξνζαξκνγήο 
ηνπο ζηνλ λφκηκν θνηλσληθφ βίν, εάλ είλαη θαηάδηθνη. 

5. Πην πιαίζην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ: 
α) νη ππφδηθνη δηεπθνιχλνληαη γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ ππεξάζπηζή ηνπο 
ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, θαη 

6. Ρα φξγαλα ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο κεξηκλνχλ πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιίδεηαη ζε φινπο ηνπο θξαηνπκέλνπο ε δπλαηφηεηα λα εληάζζνληαη ζε 
ζεζκνχο έθηηζεο ησλ πνηλψλ κε ηνπο νπνίνπο αμηνπνηείηαη δεκηνπξγηθά ν ρξφλνο 

ηεο πνηλήο θαη εληζρχνληαη νη δεζκνί ηνπο κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 
ηδίσο φηαλ πιεζηάδεη ν ρξφλνο γηα ηελ νξηζηηθή ή ππφ φξν απφιπζή ηνπο. 

 
Άξζξν 87 
Δθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε πξνζσπηθνύ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο  

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ πνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη 
πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο Πρνιήο Ξξνζσπηθνχ Θαηαζηεκάησλ 

Θξάηεζεο θαη θάζε δπλαηή ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Πρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ζέκαηα εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο θαη δηαξθνχο 
επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Ρα πξνγξάκκαηα 

θαηαξηίδνληαη κεηά απφ γλψκε ηνπ ΘΔΠΦ κε ηε ζπλδξνκή εθπαηδεπηηθψλ 
ηδξπκάησλ, αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη θνξέσλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 
 

 
Άξζξν 87A 
Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη Καλνληζκόο Αζθάιεηαο 

θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο 
Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ 
θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο θαη γλψκε ηνπ ΘΔΠΦ , θαηαξηίδεηαη Δζσηεξηθφο 

Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ. Κε θνηλή απφθαζε 
ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαηαξηίδεηαη Θαλνληζκφο 

Αζθάιεηαο Θαηαζηεκάησλ Θξάηεζεο.  
 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΘΑΡΝ ΔΘΡΝ 
ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ  
  

Άξζξν 88 
Μεηαβαηηθέο θαη ηειηθέο δηαηάμεηο 
1. Όπνπ ζηνλ παξφληα θψδηθα αλαθέξεηαη Γηθαζηήξην Δθηέιεζεο Ξνηλψλ, ηηο 

αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο αζθεί, κέρξη ηε λνκνζεηηθή ζέζπηζε ηνπ νξγάλνπ απηνχ, 
ην Ππκβνχιην Ξιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ έθηηζεο ηεο πνηλήο. Όπνπ αλαθέξεηαη 
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αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, ηηο αξκνδηφηεηεο αζθεί ν εηζαγγειέαο πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 572 Θψδηθα Ξνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη: 
α) ν Λ. 2776/1999, 
β) ηα άξζξα 1-5 ηνπ Λ. 3090/2002, 

γ) ην Ξ.Γ. 107/2001, 
δ) θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
3. Ρα κέιε ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Δζληθφ Πχζηεκα 
γείαο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 3772/2009, 
επηιέγνπλ κε ζρεηηθή δήισζή ηνπο πξνο ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο εάλ ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ππάγνληαη ζε απηφ ή εάλ ζα ππαρζνχλ ζηηο 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ηνπ ΔΠ.        
4. Ρα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ζηα νπνία ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
22 παξάγξαθνο 1, 33 παξάγξαθνο 12, 35 παξάγξαθνο 1 εδάθην 4, 50 
παξάγξαθνο 8 θαη 51 παξάγξαθνο 1 εδάθην 2 θαη παξάγξαθνο 8 ηνπ παξφληνο 

θαη φιεο νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
 

Άξζξν δεύηεξν  
Έλαξμε ηζρύνο 

Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη έμη (6) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζή 
ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, δεκνζηεχνληαη νη λένη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ησλ 
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. 
 

Ξαξαγγέιινπκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο 
θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο Λφκνπ ηνπ Θξάηνπο. 
  

Αζήλα, 


