
ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

Δλζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/343 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Μαξηίνπ 2016 γηα ηελ ελίζρπζε νξηζκέλωλ πηπρώλ ηνπ 

ηεθκεξίνπ αζωόηεηαο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο παξάζηαζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

ζηε δίθε ηνπ ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο 

 

Άξζξν 1: θνπόο θαη Πεδίν εθαξκνγήο  

(άξζξα 1,2 ηεο Οδεγίαο 2016/343/ΕΕ) 

1. Σθνπόο ηνπ παξόληνο λόκνπ είλαη ε ελαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ  

Οδεγία 2016/343/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 9εο 

Μαξηίνπ 2016, κε ηελ νπνία ζεζπίδνληαη θνηλνί ειάρηζηνη θαλόλεο ζρεηηθά κε: α) 

νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ δηθαηώκαηνο ζην ηεθκήξην αζσόηεηαο θαηά ηελ πνηληθή 

δηαδηθαζία· β) ην δηθαίσκα παξάζηαζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηε δίθε ηνπ θαηά ηελ 

πνηληθή δηαδηθαζία. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ εθαξκόδνληαη ζηα θπζηθά πξόζσπα πνπ είλαη 

ύπνπηα ή θαηεγνξνύκελα ζε πνηληθή δηαδηθαζία. Εθαξκόδνληαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο 

πνηληθήο δηαδηθαζίαο, από ηε ζηηγκή πνπ έλα πξόζσπν πξνζιακβάλεη ηελ ηδηόηεηα 

ηνπ ππόπηνπ ή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηέιεζε αμηόπνηλεο πξάμεο κέρξη α) ηελ 

πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε ή ακεηάθιεην 

βνύιεπκα ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκβνπιίνπ, εθόζνλ έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε, ή β) 

κέρξη ηελ έθδνζε δηάηαμεο ηνπ αξκόδηνπ εηζαγγειέα, κε ηελ νπνία ηίζεηαη 

ακεηαθιήησο ζην αξρείν ε ππόζεζε ή απνξξίπηεηαη ακεηαθιήησο ε έγθιεζε, εθόζνλ 

δελ έρεη θηλεζεί ε πνηληθή δίσμε.    

 

Άξζξν 2: Σεθκήξην αζωόηεηαο   

(άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2016/343/ΕΕ) 

Σηνλ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 27Α κε ην εμήο 

πεξηερόκελν: «Οη ύπνπηνη θαη νη θαηεγνξνύκελνη ηεθκαίξνληαη αζώνη κέρξηο όηνπ 

απνδεηρηεί λνκίκσο ε ελνρή ηνπο κε ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο». 



 

Άξζξν 3: Γεκόζηεο αλαθνξέο ζηελ ελνρή πξνζώπνπ 

(άξζξα 4 θαη 10 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2016/343/ΕΕ)  

1. Πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 87 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα κε ην εμήο 

πεξηερόκελν: «Όηαλ επηβάιιεηαη ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή θαη αθνύ νξηζηεί ε 

δηάξθεηά ηεο, δύλαηαη λα αθαηξεζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, απηεπαγγέιησο 

ή κεηά από αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, εύινγν κέξνο ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο εμαηηίαο ηεο πξνζβνιήο ηνπ ηεθκεξίνπ αζσόηεηαο κε 

δειώζεηο δεκνζίσλ αξρώλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ ηελ έθδνζε 

ηεο απόθαζεο ζε πξώην ή δεύηεξν βαζκό, νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαηά ηξόπν άκεζν 

ζηελ εθθξεκή πνηληθή δηαδηθαζία θαη είηε παξνηξύλνπλ ην θνηλό λα πηζηέςεη ζηελ 

ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ είηε πξνβαίλνπλ ζε εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθώλ 

πεξηζηαηηθώλ, κε ηελ νπνία πξνδηθάδνπλ ηε δηθαζηηθή θξίζε ηεο ππόζεζεο».  

2. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 371 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: «Τν δηθαζηήξην αθαηξεί από ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε ην ρξόλν ηεο 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ θαη ην ρξόλν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο εμαηηίαο ηεο πξνζβνιήο ηνπ ηεθκεξίνπ αζσόηεηαο κε δειώζεηο δεκνζίσλ 

αξρώλ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνύ θώδηθα. Αλ ην δηθαζηήξην 

παξέιεηςε λα ηνλ αθαηξέζεη ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, κπνξεί λα ην πξάμεη θαη 

κε κεηαγελέζηεξε απόθαζή ηνπ, κε αίηεζε ηνπ θαηαδίθνπ ή ηνπ εηζαγγειέα. Μπνξεί 

επίζεο λα δηνξζώζεη ηα ζθάικαηα πνπ έγηλαλ ζηνλ ππνινγηζκό. Όηαλ ην δηθαζηήξην 

πνπ επέβαιε ηελ πνηλή είλαη ην κηθηό νξθσηό θαη ε ζύλνδνο έρεη ιήμεη, αξκόδην γηα 

ηελ αθαίξεζε ηνπ ρξόλνπ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη ην ηξηκειέο εθεηείν, ελώ αλ ε 

απόθαζε είλαη ηνπ κηθηνύ νξθσηνύ εθεηείνπ, αξκόδην είλαη ην πεληακειέο εθεηείν. 

Ελαληίνλ ηεο απόθαζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο 

επηηξέπεηαη ην έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο». 

3. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο εμαηηίαο ηεο πξνζβνιήο ηνπ ηεθκεξίνπ 

αζσόηεηαο κε δειώζεηο δεκνζίσλ αξρώλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ζε πξώην ή δεύηεξν βαζκό, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

θαηά ηξόπν άκεζν ζηελ εθθξεκή πνηληθή δηαδηθαζία θαη είηε παξνηξύλνπλ ην θνηλό 

λα πηζηέςεη ζηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ είηε πξνβαίλνπλ ζε εθηίκεζε ησλ 



πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, κε ηελ νπνία πξνδηθάδνπλ ηελ δηθαζηηθή θξίζε ηεο 

ππόζεζεο, εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνη 1 θαη 2 

ηνπ Ν. 4239/2014. Αλ ην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε έρεη 

πξνβεί ζε αθαίξεζε ρξόλνπ από ηελ επηβιεζείζα πνηλή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο εμαηηίαο ηεο πξνζβνιήο ηνπ ηεθκεξίνπ αζσόηεηαο κε δειώζεηο δεκνζίσλ 

αξρώλ, απηή κπνξεί λα ζπληζηά, ελ όισ ή ελ κέξεη, δίθαηε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

πξνζβνιή ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσόηεηαο θαη ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ θξίζε πεξί 

θαηαβνιήο ρξεκαηηθνύ πνζνύ. 

 

Άξζξν 4: «Βάξνο Απόδεημεο» ζηελ Πνηληθή Γίθε 

(άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2016/343/ΕΕ)  

1. Τν άξζξν 31 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Η πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 239, 240 θαη 241. Αλ 

απηή γίλεηαη ύζηεξα από κήλπζε ή έγθιεζε θαηά νξηζκέλνπ πξνζώπνπ ή αλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο απνδίδεηαη ζε νξηζκέλν πξόζσπν ε ηέιεζε 

αμηόπνηλεο πξάμεο, ην πξόζσπν απηό θαιείηαη πξηλ από ζαξάληα νθηώ ώξεο γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ θαη εμεηάδεηαη αλσκνηί. Έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη κε 

ζπλήγνξν, λα αξλεζεί ελ όισ ή ελ κέξεη ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη λα ιάβεη 

πξνζεζκία κέρξη ζαξάληα νθηώ ώξεο γηα ηελ παξνρή ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα 

παξαηαζεί από εθείλνλ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. Επίζεο έρεη 

δηθαίσκα λα δεηήζεη λα ηνπ ρνξεγεζνύλ αληίγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, λα πξνηείλεη 

κάξηπξεο πξνο εμέηαζε θαη λα πξνζαγάγεη άιια απνδεηθηηθά κέζα πξνο αληίθξνπζε 

ησλ θαηαγγειινκέλσλ ζε βάξνο ηνπ. Τα σο άλσ δηθαηώκαηα ηνπ κπνξεί λα αζθήζεη 

είηε απηνπξνζώπσο είηε εθπξνζσπνύκελνο από ζπλήγνξν πνπ δηνξίδεηαη θαηά ην 

άξζξν 96 παξ. 2, εθηόο αλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε απηνπξόζσπε εκθάληζε ηνπ, θαηά 

ηελ θξίζε εθείλνπ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε.  

Απηόο πνπ ελεξγεί ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη 

πξνεγνπκέλσο ηνλ εμεηαδόκελν γηα ηα παξαπάλσ δηθαηώκαηά ηνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 273 παξ. 1 πεξηπηώζεηο γ', δ' θαη ε', 2 θαη 274 εθαξκόδνληαη αλαιόγσο. 

Πξνεγνύκελε έγγξαθε εμέηαζε ηνπ πξνζώπνπ απηνύ πνπ έγηλε ελόξθσο ή ρσξίο ηε 



δπλαηόηεηα παξάζηαζεο κε ζπλήγνξν δελ κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο ηεο 

δηθνγξαθίαο, αιιά παξακέλεη ζην αξρείν ηεο εηζαγγειίαο. Εθόζνλ ν κελπόκελνο ή 

εγθαινύκελνο ή εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη νη ππνςίεο θιεηεύηεθε λόκηκα 

θαη δελ εκθαλίζηεθε, ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πεξαηώλεηαη θαη ρσξίο ηελ εμέηαζε 

ηνπ». 

2. Πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 331Α ζηνλ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο κε ην εμήο 

πεξηερόκελν: «Καηά ηελ θύξηα δηαδηθαζία γίλεηαη θαζεηί πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο, εμεηάδεηαη θαη βεβαηώλεηαη απηεπαγγέιησο όρη κόλνλ ε 

ελνρή, αιιά θαη ε αζσόηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, θαζώο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ 

αθνξά ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη επεξεάδεη ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο». 

3. Τν άξζξν 177 παξάγξαθνο 1 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «Οη δηθαζηέο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνύλ λνκηθνύο θαλόλεο 

απνδείμεσλ, πξέπεη όκσο λα απνθαζίδνπλ θαηά ηελ πεπνίζεζή ηνπο, αθνινπζώληαο 

ηε θσλή ηεο ζπλείδεζήο ηνπο θαη νδεγνύκελνη από ηελ απξνζσπόιεπηε θξίζε πνπ 

πξνθύπηεη από ηηο ζπδεηήζεηο θαη πνπ αθνξά ηελ αιήζεηα ησλ πξαγκαηηθώλ 

γεγνλόησλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ καξηύξσλ θαη ηελ αμία ησλ άιισλ απνδείμεσλ. 

Δμεηάδεηαη απηεπαγγέιηωο θάζε απνδεηθηηθό κέζν πνπ ζεκειηώλεη όρη κόλνλ ηελ 

ελνρή, αιιά θαη ηελ αζωόηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, θαζώο θαη ηελ 

πξνζωπηθόηεηά ηνπ ή άιια ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο. 

Ο θαηεγνξνύκελνο δελ είλαη ππνρξεωκέλνο λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά κέζα 

γηα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ επηθαιείηαη ππέξ ηνπ. Οη δηθαζηέο είλαη 

ππνρξεωκέλνη λα εξεπλνύλ κε επηκέιεηα θάζε ζηνηρείν ή απνδεηθηηθό κέζν πνπ 

επηθαιέζζεθε ππέξ απηνύ ν θαηεγνξνύκελνο, αλ απηό είλαη ρξήζηκν γηα λα 

εμαθξηβωζεί ε αιήζεηα».  

4. Τν άξζξν 366 παξάγξαθνο 2 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Αλ 

ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ άξζξσλ 362, 363, 364 θαη 365 ην γεγνλόο πνπ ηζρπξίζηεθε ή 

δηέδσζε ν ππαίηηνο είλαη πξάμε αμηόπνηλε γηα ηελ νπνία αζθήζεθε δηθαζηηθή δίσμε, 

αλαζηέιιεηαη ε δίθε γηα ηε δπζθήκεζε έσο ην ηέινο ηεο πνηληθήο δίσμεο· ζεσξείηαη 

θαη' αξρήλ απνδεδεηγκέλν όηη ην γεγνλόο πνπ αθνξά ε δπζθήκεζε είλαη αιεζηλό αλ 

ε απόθαζε είλαη θαηαδηθαζηηθή θαη ςεπδέο αλ ε απόθαζε είλαη αζσσηηθή θαη 

ζηεξίδεηαη ζην όηη δελ απνδείρζεθε όηη ην πξόζσπν πνπ είρε δπζθεκεζεί ηέιεζε ηελ 

αμηόπνηλε πξάμε». 



 

Άξζξν 5: Δγγπήζεηο γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηελ πνηληθή δίθε 

(άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο 2016/343/ΕΕ) 

Πξνζηίζεηαη εδάθην ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Κώδηθα 

Πνηληθήο Δηθνλνκίαο κε ην εμήο πεξηερόκελν: «Η πξαγκαηηθή αλαδήηεζε ηεο 

θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, εθόζνλ δελ έρεη δεισζεί θαηά ην άξζξν 

273, γίλεηαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ηνπιάρηζηνλ κε βάζε ηε δηεύζπλζε πνπ έρεη 

δειώζεη ζηελ ηειεπηαία θνξνινγηθή ηνπ δήισζε θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

(TaxisNet)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αζήλα, 26.02.2018 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

____________________ 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

______________________        ____________________            _________________ 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

________________________ 

 


