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Σσέδιο Νόμος 

Κύξσζε ηεο Σύκβαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ Πξόιεςε θαη ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο Δλδννηθνγελεηαθήο Βίαο θαη 

πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 

 

Άπθπο ππώηο 

Κπξώλεηαη θαη έρεη ηελ ηζρύ, πνπ νξίδεη ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο, ε 

Σύκβαζε ηνπ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ Πξόιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε 

ηεο Βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο Δλδννηθνγελεηαθήο Βίαο πνπ πηνζεηήζεθε από ην 

Σπκβνύιην Υπνπξγώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ζηηο 7 Απξηιίνπ 2011 θαη 

ππνγξάθεθε ζηηο 11 Μαΐνπ 2011 θαηά ηελ 121ε ζπλεδξίαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, ην θείκελν ηεο νπνίαο ζε πξσηόηππν ζηελ γαιιηθή γιώζζα θαη 

ζε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή έρεη σο εμήο: 

 

……………………. 

……………………. 

Άπθπο δεύηεπο 

 

Τποποποιήζειρ διαηάξεων ηος Ποινικού Κώδικα 

1. Η πεξηπη. α) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο: 

«α) ηα αίηηα πνπ ηνλ ώζεζαλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο, ηελ αθνξκή  πνπ  ηνπ  

δόζεθε θαη ην ζθνπό πνπ επηδίσμε. Τα έζηκα θαη νη παξαδόζεηο πνπ αθνινπζεί ν 

δξάζηεο, θαζώο θαη ε ζξεζθεία ηνπ δελ ζπληζηνύλ ζηνηρεία ηθαλά λα κεηώζνπλ ηελ 

πνηλή∙» 

 

2. Σηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, κεηά ην άξζξν «351 Α» 

δηαγξάθεηαη ην θόκκα θαη πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη ζηα άξζξα 6, 7 θαη 9 ηνπ λ. 

3500/2006,».  

 

3. Σην άξζξν 310 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα πξνζηίζεηαη παξ. 4 σο εμήο: 
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«4. Όπνηνο κε πξόζεζε θαηέπεηζε γπλαίθα, ελήιηθε ή αλήιηθε, λα πξνβεί ζε πξάμε 

αθξσηεξηαζκνύ ή απηναθξσηεξηαζκνύ, αλ ηειέζηεθε ε πξάμε απηή ή έγηλε απόπεηξά 

ηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.». 

 

4. Σηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 323 Α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα κεηά ηε θξάζε «ηελ επαηηεία 

ηνπ» δηαγξάθεηαη ην θόκκα θαη πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ή κε ζθνπό λα εμαλαγθάζεη ην 

πξόζσπν απηό ζε ηέιεζε γάκνπ,»  

 

5. Σην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 333 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

εμήο:  

«Με ηελ πνηλή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ηηκσξείηαη όπνηνο, ρσξίο απεηιή βίαο ή άιιεο 

παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, πξνθαιεί ζε άιινλ ηξόκν ή αλεζπρία, κε ηε ρξήζε 

νπνηνπδήπνηε ηειεπηθνηλσληαθνύ ή ειεθηξνληθνύ κέζνπ ή κε επηζθέςεηο ζην 

νηθνγελεηαθό, θνηλσληθό ή εξγαζηαθό πεξηβάιινλ απηνύ, παξά ηελ εθπεθξαζκέλε αληίζεηε 

βνύιεζή ηνπ.». 

Άπθπο ηπίηο 

Τποποποιήζειρ ηος ν. 3500/2006 

1. Σηελ πεξίπη. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3500/2006, κεηά ηε ιέμε 

«ζπδύγνπο» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ή πξόζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ζύκθσλν 

ζπκβίσζεο». 

2. Η πεξίπη. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3500/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«γ. νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ κόληκε ζύληξνθν 

ηνπ άλδξα ή ζηνλ κόληκν ζύληξνθν ηεο γπλαίθαο θαη ζηα ηέθλα, θνηλά ή ελόο εμ 

απηώλ, σο θαη ζηνπο ηέσο ζπδύγνπο θαη ζηα κέξε  ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο πνπ 

έρεη ιπζεί.». 

3. Σηελ πεξηπη. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3500/2006 πξνζηίζεηαη 

ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: 

«Σε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εθαξκόδεηαη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13.».  

4. Σηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3500/2006 κεηά ηε θξάζε «δηθαζηηθό 

ζπκβνύιην» πξνζηίζεηαη ε εμήο θξάζε: 
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«ή από ηνλ εηζαγγειέα πνπ έρεη επηιεθζεί ηεο ππόζεζεο κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμή 

ηνπ, θαηά ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

πιεκκειεηνδηθώλ». 

5. Τν πξώην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3500/2006 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:  

 «2. Ο πεξηνξηζηηθόο όξνο πνπ έρεη επηβιεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηόλ λα αλαθιεζεί, αληηθαηαζηαζεί ή 

ηξνπνπνηεζεί από ην αξκόδην δηθαζηηθό όξγαλν πνπ ηνλ επέβαιε, κε αίηεζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε 

αλάθιεζε, αληηθαηάζηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ ή θαη απηεπαγγέιησο αλ εθιείςνπλ νη 

ιόγνη επηβνιήο ή πξνθύςεη ιόγνο αληηθαηάζηαζεο ηνπ όξνπ.».  

 

Άπθπο ηέηαπηο 

Άλλερ ηποποποιούμενερ διαηάξειρ 

1. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3811/2009 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Η απνδεκίσζε θαιύπηεη ηα ηαηξηθά έμνδα θαη λνζήιηα, ηελ εμεηδηθεπκέλε ςπρηθή 

θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ ζύκαηνο όηαλ δελ πθίζηαηαη δεκόζηα δνκή ςπρηθήο -

ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ ζύκαηνο, ηελ απώιεηα 

εηζνδήκαηνο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, ηηο δαπάλεο αιιαγήο πεξηβάιινληνο θαη 

θαηνηθίαο, ηδίσο ηηο δαπάλεο κεηαθόκηζεο θαη αγνξάο απαξαίηεησλ θαηαλαισηηθώλ 

αγαζώλ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ  θαη ηα έμνδα θεδείαο. Τν 

ύςνο ησλ πνζώλ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ ςπρηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ 

ζύκαηνο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Υγείαο, ελώ ην είδνο ησλ δαπαλώλ 

αιιαγήο πεξηβάιινληνο πνπ θαιύπηνληαη θαη ην ύςνο απηώλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή 

απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθώλ. Η απνδεκίσζε δελ θαιύπηεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ ζύκαηνο, ζπγγελνύο 

ηνπ ή ηξίηνπ θαηαβνιή ιύηξσλ ζηνπο δξάζηεο  ησλ εγθιεκάησλ ηεο αξπαγήο (άξζξν 

322 Π.Κ.) θαη ηεο αξπαγήο αλειίθσλ (άξζξν 324 Π.Κ.).». 

2. Σηελ αξρή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3811/2009 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

 «Η Διιεληθή Αξρή Απνδεκίσζεο πξνζδηνξίδεη ηελ εμέηαζε ηεο ππόζεζεο εληόο 

ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη 
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απνθαίλεηαη νξηζηηθά εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνύ ηεο 

ππό θξίζε αίηεζεο.».  

3. Σην άξζξν 12 ηνπ λ. 3811/2009 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: 

«Σηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο.».  

4. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2168/1993 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Οη πξνβιεπόκελεο από ηνλ παξόληα λόκν άδεηεο δελ ρνξεγνύληαη: 

 α) Σε όζνπο έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα: 

αα. πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζε βαζκό θαθνπξγήκαηνο  

ββ. παξαβάζεηο ησλ λόκσλ πεξί λαξθσηηθώλ θαη πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο από ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα, γηα ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο, γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ πνπ 

αθνξνύλ αιηεία κε εθξεθηηθέο ύιεο ή ηνμηθέο νπζίεο θαη γηα παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 

15 ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη 

γγ. πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 3500/2006 

 Η απαγόξεπζε απηή ηζρύεη κέρξη ηελ έθδνζε ακεηαθιήηνπ απαιιαθηηθνύ 

βνπιεύκαηνο ή ακεηάθιεηεο αζσσηηθήο απόθαζεο ή ζέζεσο ηεο ππόζεζεο ζην 

αξρείν θαη` άξζξν 43 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ ΚΠΓ ή, ζε πεξίπησζε επηβνιήο 

πνηλήο, γηα δηάζηεκα πέληε εηώλ από ηελ έθηηζή ηεο ή ηελ άθεζή ηεο κε ράξε ή, ζε 

πεξίπησζε επηβνιήο ηεο πνηλήο κε αλαζηνιή, γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε αλαζηνιή. 

β) Σε όζνπο έρνπλ θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα: 

αα. νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα πνπ δηώθεηαη απηεπαγγέιησο θαη ηειείηαη κε πξόζεζε, 

γηα ην νπνίν ηνπο επηβιήζεθε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηώλ  

ββ. νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 

λόκνπ αλεμαξηήησο ηνπ ύςνπο ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο θαη 

γγ. νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην λ. 3500/2006 αλεμαξηήησο ηνπ 

ύςνπο ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο. 

 Η απαγόξεπζε απηή ηζρύεη γηα δηάζηεκα πέληε εηώλ, από ηελ έθηηζε ή ηελ άθεζε κε 

ράξε θαη ζε πεξίπησζε επηβνιήο ηεο πνηλήο κε αλαζηνιή, γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε 

αλαζηνιή.». 

5. Σηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3907/2011 πξνζηίζεηαη  πεξίπησζε ε) σο εμήο: 
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«ε) είλαη ζύκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3500/2006 θαη 

πξνζέξρεηαη πξνο ππνβνιή θαηαγγειίαο ή αλαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζηηο αξκόδηεο 

αζηπλνκηθέο αξρέο.». 

6. Σην ηέινο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ  21 ηνπ λ. 4251/2014 πξνζηίζεηαη  ε εμήο θξάζε: 

«ή εάλ κεηαθέξζεθαλ εθηόο ηεο επηθξάηεηαο σο ζύκαηα ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 

323 Α θαη 351 ΠΚ, εθόζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή πξάμε ραξαθηεξηζκνύ από ηνλ αξκόδην 

Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ». 

7. Σηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΠΓ 105/2014 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο 

εμήο: 

«Δπίζεο ε Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο θαη Υπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Ιζόηεηαο ησλ 

Φύισλ είλαη ππεύζπλε γηα ηνλ ζπληνληζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ παξαθνινύζεζε θαη 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ πνιηηηθώλ θαη κέηξσλ  πξόιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο όισλ ησλ 

κνξθώλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ηελ Σύκβαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα 

ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαζώο επίζεο είλαη ππεύζπλε λα ζπληνλίδεη ηελ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ, λα ηα αλαιύεη θαη επεμεξγάδεηαη  θαη λα δεκνζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα.». 

8. Σηελ πεξίπη. α ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΠΓ 105/2014 πξνζηίζεληαη 

ππνπεξηπη. αδ θαη αε σο εμήο: 

«αδ. ηελ ζπιινγή αλαιπηηθώλ ζρεηηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζε πεξηπηώζεηο όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο Σύκβαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. 

αε. ηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ 

θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Σύκβαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο κε ζηόρν ηε κειέηε ησλ βαζηθώλ αηηηώλ θαη επελεξγεηώλ ηεο, 

ηε ζπρλόηεηα εκθαλίζεσο θαη ησλ δεηθηώλ θαηαδίθεο, θαζώο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί πξνο ην ζθνπό ηεο εθαξκνγήο 

ηεο αλσηέξσ Σύκβαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο .». 

 

Άπθπο πέμπηο 
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Η ηζρύο ηνπ παξόληνο λόκνπ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηεο Σύκβαζεο πνπ θπξώλεηαη από ηελ πιήξσζε ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 75 απηήο. 

 

 

 

 


