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Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με γνώμονα το πόρισμα που υποβλήθηκε στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστήθηκε τον
Μάρτιο του 2020 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου Ποινικού Κώδικα
και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μετά την έναρξη ισχύος τους την
1η.7.2019. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τροποποιήσεις, βελτιώσεις,
εξορθολογισμό των προβλεπόμενων ποινών, επαναφορά σημαντικών διατάξεων, οι
οποίες είτε είχαν καταργηθεί, είτε είχαν υποβαθμιστεί σε πλημμελήματα,
επισύροντας χαμηλότερες ποινές και προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα.
Επιπλέον, εισάγει διατάξεις που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσλειτουργίες
που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής των νέων κωδίκων
και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια δικαίου.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Το νομοθετικό κενό που προκάλεσε η κατάργηση ή η υποβάθμιση μείζονος ποινικής
απαξίας καίριων αδικημάτων, μετά την ισχύ των νέων κωδίκων, που αποτελούν
εγγύηση για το κράτος δικαίου, αλλά και η αυξανόμενη εγκληματικότητα απαιτούν
τη διαρκή επανεξέταση και προσαρμογή των υφιστάμενων προβλέψεων στον
Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Οι ρυθμίσεις του πρώτου Μέρους του σχεδίου νόμου αφορούν σε οποιοδήποτε
φυσικό πρόσωπο (Έλληνα ή αλλοδαπό) τελεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε πράξη που
περιγράφεται στην αξιολογούμενη ρύθμιση.
Οι ρυθμίσεις του δεύτερου Μέρους αφορούν στους διαδίκους, δικηγόρους,
δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς επιμελητές και στα άτομα που εμπλέκονται
στην απονομή της δικαιοσύνης.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ

4.

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
α) Ο ν. 4619/2019 (Α’ 95) που κατήργησε τον Ποινικό Κώδικα που ίσχυε από την
1η.1.1951.
β) Ο ν. 4637/2019 (Α’ 180) που τροποποίησε τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.
γ) Ο ν. 4620/2019 (Α’ 96) που κατήργησε τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που
κυρώθηκε με τον ν. 1493/17.8.1950.
δ) Οι ν. 4640/2019 (Α’ 190), 4745/2020 (Α’ 214), 4689/2020 (Α’ 103), 4800/2021 (Α’
81) που τροποποίησαν σταδιακά τα άρθρα 34-36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορoύν σε τροποποίηση
τυπικού νόμου, οπότε η ρύθμισή τους με τυπικό νόμο
θεωρείται επιβεβλημένη.

ii) με αλλαγή διοικητικής
Τα ρυθμιζόμενα θέματα δεν μπορούν να
πρακτικής
αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και
συμπεριλαμβανομένης δεν επιδέχονται νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναφείς πρακτικές

6.
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ ✓

ΟΧΙ
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Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

Έλαβε χώρα συγκριτική επισκόπηση των βέλτιστων
διεθνών πρακτικών.

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται
με την αξιολογούμενη ρύθμιση


Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί.

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
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i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Κύριο στόχο της παρούσας νομοθετικής παρέμβασης
αποτελεί η απόλυτη και αποτελεσματική προστασία των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως π.χ. των ανηλίκων, των
πολιτών τρίτων χωρών, των θυμάτων σεξουαλικής
κακοποίησης και εκμετάλλευσης που λόγω της θέσης τους
και της κακοποίησης που έχουν υποστεί χρειάζονται
αυξημένες νομοθετικές δικλείδες, ώστε να νιώσουν
ασφάλεια και να καταγγείλουν έγκαιρα τα σε βάρος τους
εγκλήματα. Επιπλέον, η αλλαγή στον τρόπο εξέτασης των
θυμάτων, προκειμένου να αποφεύγεται η δευτερογενής
θυματοποίησή τους, η κατ’ απόλυτη προτεραιότητα
εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν σε εγκλήματα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, η αυστηροποίηση των διατάξεων που
προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπεια και ελευθερία, όταν
τελούνται στον χώρο εργασίας ή στο πλαίσιο αναζήτησης
θέσης εργασίας, η έναρξη της παραγραφής εγκλημάτων που
στρέφονται σε βάρος ανηλίκων μετά την ενηλικίωσή τους, η
αυστηροποίηση των ποινών σε σοβαρά εγκλήματα
κακουργηματικής φύσεως, όπως η ανθρωποκτονία, ο
βιασμός, η θανατηφόρα ληστεία, αλλά και η αυστηροποίηση
της απόλυσης των καταδίκων υπό όρο, στοχεύουν στη
δημιουργία κλίματος ασφάλειας για τους πολίτες, αλλά και
στην αποκατάσταση της πεποίθησης, ότι κανένα έγκλημα
δεν μένει ατιμώρητο.
Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναθεώρηση
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας με σκοπό να ενισχυθεί η ασφάλεια και η
προστασία του κοινωνικού συνόλου από την ολοένα
αυξανόμενη εγκληματικότητα, αλλά και από το νομοθετικό
κενό που προκάλεσε η κατάργηση ή η υποβάθμιση μείζονος
ποινικής απαξίας παραδοσιακών αδικημάτων μετά την ισχύ
των νέων κωδίκων, που αποτελούν τον βασικό άξονα του
ποινικού μας πολιτισμού. Επιπλέον, το νομικό μας
οπλοστάσιο θωρακίζεται ακόμα περισσότερο απέναντι στις
εγκληματικές συμπεριφορές και εναρμονίζεται με
ευρωπαϊκές συμβάσεις που ρυθμίζουν τα δικαιώματα
προστασίας και αξιολόγησης των ανηλίκων και ενηλίκων
θυμάτων.
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
Δεν περιλαμβάνεται σε κανέναν από τους κατωτέρω στόχους νομοθέτησης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Αριθμός
εισερχόμενων
αστικών,
εργατικών και εμπορικών διαφορών
Αριθμός
εισερχόμενων
διοικητικών
περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την
επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,
διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών
αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,
Εφετεία,
Άρειος
Πάγος/Συμβούλιο
Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή
(ποινικά,
πολιτικά
και
διοικητικά
δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που
ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το
σύστημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση
εναλλακτικών
μεθόδων
επίλυσης διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν πόρους
(νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό
ηλεκτρονικής
υποβολής
δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια
και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)

7

Γιά την ενδεικτικη πάράθεση δεικτών άξιοποιηθηκάν οι βάσεις δεδομενών του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) κάι της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια
βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος
ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων)
ανά κρατούμενο

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρ
ο

Στόχος

1

Με την τροποποίηση της περ. ε’ του άρθρου 8 ΠΚ διορθώνεται η παραδρομή
ως προς το αναφερόμενο στη συγκεκριμένη διάταξη έγκλημα της
ψευδορκίας, το οποίο από την εισαγωγή του νέου Ποινικού Κώδικα έχει
τροποποιηθεί σε ψευδή κατάθεση (άρθρο 224).

2

Η κατάργηση του αξιόποινου της απρόσφορης απόπειρας προκάλεσε
σοβαρό κενό τιμώρησης, που επισημάνθηκε στη θεωρία. Η ισχύουσα
ρύθμιση θεωρεί ότι όλες οι περιπτώσεις απρόσφορης απόπειρας συνιστούν
απλώς φρονηματικό άδικο ενώ υπάρχουν πολλές που διαταράσσουν
σοβαρά την έννομη τάξη, όπως ο κυνηγός που αποπειράται να φονεύσει
συγχωριανό του αλλά λησμονεί να βάλει φυσίγγια στο όπλο του, υπό την
ισχύουσα ρύθμιση δεν μπορεί όμως να τιμωρηθεί για απρόσφορη απόπειρα
ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Ομοίως, ο ληστής, που με την απειλή
σωματικής βίας σε βάρος ηλικιωμένης κυρίας ερευνά το πορτοφόλι της και
διαπιστώνοντας ότι είναι άδειο την εγκαταλείπει, σήμερα δεν μπορεί να
τιμωρηθεί για απρόσφορη απόπειρα ληστείας, παρά μόνο για το ασήμαντο
πλημμέλημα της απειλής (φυλάκιση από δέκα μέρες έως ένα έτος). Οι
ανωτέρω πράξεις υπό την ισχύουσα ρύθμιση θα ήταν απλά πλημμελήματα
(όπως διατάραξη οικιακής ειρήνης, απειλή).

3

Η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 79 ΠΚ με την αναφορά στην «πράξη»
επιβάλλεται από λόγους συστηματικής συνέπειας προς την παρ. 1 του
άρθρου.

4

Η νέα πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 80 του ΠΚ καθιστά σαφές ότι το
δικαστήριο μπορεί να κρίνει και αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα την
πραγματική αδυναμία καταβολής της χρηματικής ποινής για τον
καταδικασθέντα και την προσαρμογή της προθεσμίας σε αυτήν, ενώ η
χορήγηση προθεσμίας για την καταβολή μπορεί να αφορά σε δόσεις ή
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εφάπαξ καταβολή. Εξάλλου, η τροποποίηση της παρ. 5 του ίδιου άρθρου
ρυθμίζει το θέμα της αλλαγής των όρων της προσωπικής και οικονομικής
κατάστασης του καταδικασθέντος σε χρηματική ποινή, η οποία επέρχεται το
πρώτον μετά την επιβολή της ποινής, με αποτέλεσμα να καθίσταται
αδύνατη η καταβολή της. Με τη νέα ρύθμιση ο καταδικασθείς μπορεί να
αιτηθεί παράταση, μείωση ή αντικατάστασή της από το δικαστήριο που τον
καταδίκασε. Τέλος, η ρύθμιση με την οποία επιτρέπεται η υποκατάσταση
της χρηματικής ποινής από στέρηση της ελευθερίας με αριθμό ημερών που
δεν υπερβαίνει τις ορισθείσες από το δικαστήριο ημερήσιες μονάδες,
αντικαθίσταται. Με τη νέα ρύθμιση της παρ. 6 η εκτέλεση και έκτιση των
χρηματικών ποινών επανέρχεται στο καθεστώς της βεβαίωσής τους στο
δημόσιο ταμείο. Η υποκατάσταση της χρηματικής ποινής με ποινή βαρύτερη
κατ’ είδος (στέρηση της ελευθερίας) κρίθηκε ότι θέτει ζητήματα
συμβατότητας με την αρχή της αναλογικότητας.
5

Η τροποποίηση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 81 ΠΚ κρίνεται αναγκαία ενόψει
του ότι η υποκατάσταση της παροχής κοινωφελούς εργασίας με στερητική
της ελευθερίας ποινή μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν είναι συμβατή με την
αρχή της αναλογικότητας, παρά το μέτρο αντιστοίχισης που ορίζει ο
νομοθέτης. Και τούτο, γιατί η στερητική της ελευθερίας ποινή είναι a priori
και σε γενικό επίπεδο πολύ βαρύτερη από την παροχή κοινωφελούς
εργασίας. Τούτο καθίσταται σαφές και από το γεγονός ότι στον Ποινικό
Κώδικα απειλείται διαζευκτικά παροχή κοινωφελούς εργασίας με φυλάκιση
έως δύο έτη μόνο στην περίπτωση του εγκλήματος της από αμέλεια
πρόκλησης σωματικής βλάβης (άρθρο 314), όπου η διάταξη καλύπτει όλες
τις μορφές σωματικών βλαβών, άρα και τη βαριά αμέλεια, στοιχείο που
εξηγεί και τη διάζευξη της ποινής παροχής κοινωφελούς με την ποινή της
φυλάκισης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παροχή κοινωφελούς εργασίας,
όταν απειλείται διαζευκτικά με άλλη ποινή, εναλλάσσεται αποκλειστικά με
τη χρηματική ποινή. Τούτη η βασική επιλογή του νομοθέτη πρέπει να
ακολουθείται και στην υποκατάστασή της, όταν η τελευταία καθίσταται
αναγκαία λόγω ελλιπούς ή πλημμελούς παροχής της κοινωφελούς εργασίας
από τον καταδικασθέντα. Επίσης, λόγω της σπουδαιότητας της σχετικής
απόφασης για αντικατάσταση το όργανο που κρίνει πρέπει να είναι το
δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής και όχι ο Εισαγγελέας.
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Η συμπλήρωση της παρ. 4 του άρθρου 82 ΠΚ υπήρξε αναγκαία για λόγους
συστηματικής συνέπειας. Όπως σε περίπτωση επιβολής χρηματικής και
μόνο ποινής, η οποία σηματοδοτεί την τέλεση ήπιας αξιόποινης πράξης, η
μη αναγνώριση και προσμέτρηση του χρόνου κράτησης που μεσολάβησε
μέχρι την επιβολή της, θα αποτελούσε προσβολή της αρχής της
αναλογικότητας, το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις επιβολής
αποκλειστικά κοινωφελούς εργασίας. Στο μέτρο μάλιστα που στη δικαστική
απόφαση ορίζεται η χρηματική ποινή ως διαζευκτική της παροχής
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κοινωφελούς εργασίας, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς δεν εκτελέσει με
συνέπεια την κοινωφελή εργασία, δεν θα ήταν ορθό να μην υπάρχει η ίδια
πρόβλεψη για την αφαίρεση του χρόνου κράτησης και επί επιβολής ποινής
παροχής κοινωφελούς εργασίας.
7

Στο άρθρο 83 ΠΚ προστίθεται περ. γ’, που αφορά στο πλαίσιο μείωσης της
ποινής της κάθειρξης, για να επιλυθεί το ζήτημα που απασχόλησε τη
νομολογία ως προς το ορθό μειωμένο πλαίσιο ποινής αυτής της περίπτωσης
με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αρχή της αναλογικότητας.
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Στο άρθρο 94 ΠΚ επαναφέρεται η ρύθμιση του προϊσχύσαντος Ποινικού
Κώδικα, η οποία αντιμετωπίζει περιπτώσεις αμελούς πρόκλησης μαζικών
θανάτων, με αφορμή ιδίως κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα από αμέλεια,
όπου η απαξία της μαζικής θανάτωσης ανθρώπων με τη σαφώς διαφορετική
της ποιότητα δεν μπορεί να απαντηθεί ικανοποιητικά στο πλαίσιο του
ανωτάτου ορίου της φυλάκισης. Έτσι, η διάταξη πέρα από την αρχή της
αναλογικότητας ευθυγραμμίζεται και με την παρ. 2 του άρθρου 286 ΚΠΔ που
έχει διατηρήσει την κατ’ εξαίρεση επιβολή προσωρινής κράτησης σε
περιπτώσεις από αμέλεια ανθρωποκτονίας κατά συρροή.
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Η παρ. 1 του άρθρου 99 ΠΚ τροποποιείται, λόγω του ότι ορισμένες καταδικαστικές ποινές, όπως της πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης, δεν μπορούν να
δικαιολογούν, ως κανόνα, τη χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής,
όπως συμβαίνει με το ισχύον δίκαιο. Η μη χορήγηση της αναστολής οδηγεί
πρώτα σε μετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, εφόσον
αυτή είναι εφικτή κατά το άρθρο 104Α ΠΚ. Εξάλλου, η αναστολή παραμένει
εφικτή όταν τούτο δικαιολογείται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη
και αν οι προηγούμενες καταδίκες φτάνουν συνολικά μέχρι και τα πέντε έτη
φυλάκισης. Τέλος, η διάταξη τροποποιείται και ως προς τον χρόνο έναρξης
της αναστολής, ώστε να μην παρατηρείται η αντίφαση να έχει παρέλθει ο
χρόνος της δοκιμασίας πριν καν η απόφαση καταστεί εκτελεστή. Συνακόλουθα, η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 5 αφενός είναι προσαρμοσμένη
ειδικά στην αναστολή εκτέλεσης, και αφετέρου λόγω της σπουδαιότητας της
απόφασης για τροποποίηση ή προσθήκη όρων, όπως και για έκτιση μέρους
ή ολόκληρης της ποινής που ανεστάλη, ως κρίνον όργανο προβλέπεται το
δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής και όχι ο εισαγγελέας.
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Η αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 100 ΠΚ είναι αναγκαία, ώστε να
προκύπτουν από το γράμμα του νόμου: α) η επικουρικότητα της αναστολής
εκτέλεσης μέρους της ποινής απέναντι στη μετατροπή της σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, β) ο αποκλεισμός της υπό όρο απόλυσης για το εκτιόμενο μέρος της ποινής και γ) η έναρξη του χρόνου δοκιμασίας. Εξάλλου, η
αντικατάσταση της παρ. 2 καθιστά σαφές ότι η παραβίαση των όρων της
αναστολής μπορεί να οδηγήσει σε έκτιση και του υπολοίπου της ποινής
μετά από επιπρόσθετη μερική της έκτιση, η οποία πρέπει να αποφασιστεί
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από το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής.
11

Στο άρθρο 101 ΠΚ προστίθεται νέα παρ. 1, η οποία υπήρχε και στον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα με την οποία ρυθμίζεται η περίπτωση ανάκλησης
της αναστολής της ποινής σε περίπτωση που ο καταδικασθείς καταδικασθεί
αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για έγκλημα που τέλεσε
κατά την διάρκεια της αναστολής. Επιπλέον, η τροποποίηση της υφιστάμενης παρ. 1, που πλέον αναριθμείται σε παρ. 2, αφενός στοιχεί τη διάταξη
προς το άρθρο 99, αφού καταδίκες για σοβαρά εγκλήματα δόλου μπορούν
να οδηγήσουν και στη μη χορήγηση της αναστολής, και αφετέρου διαγράφει
την αναφορά στο άρθρο 97 ΠΚ. Αν πρόκειται για αμετάκλητη καταδίκη σε
συνολική ποινή, αυτή καλύπτεται από την αναφορά στην ποινή που επιβλήθηκε.
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Η αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 102 ΠΚ αποσαφηνίζει αφενός ότι
για να αρθεί η αναστολή πρέπει να έχει καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη στο
χρόνο της αναστολής, και αφετέρου ότι η καταδίκη αυτή πρέπει να αφορά
στερητική της ελευθερίας ποινή και όχι χρηματική ποινή ή καταδίκη σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας. Εξάλλου, η άρση της αναστολής δεν
χρειάζεται να διαταχθεί από δικαστήριο, γιατί είναι δεδομένος ο βαθμός
ωριμότητας της νέας αμετάκλητης καταδίκης.

13

Η τροποποίηση του άρθρου 103 ΠΚ επιβάλλεται από το γεγονός ότι δεν είναι
δικαιολογημένο να εκτιμάται ελεύθερα μια καταδικαστική απόφαση
αλλοδαπού δικαστηρίου μόνο για την άρση της αναστολής και όχι για την
κατ’ εξαίρεση μη χορήγησή της και την ανάκληση αυτής. Επί άρσης της
αναστολής, όπου αυτή κατά το άρθρο 102 επέρχεται αυτοδίκαια, ορίζεται
ως αρμόδιο το δικαστήριο που χορήγησε την αναστολή ενόψει της
αλλοδαπής προέλευσης της απόφασης.
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Η διαγραφή της αστικής αποζημίωσης και της χρηματικής ικανοποίησης από
την παρ. 1 του άρθρου 104 ΠΚ είναι επιβεβλημένη για να στοιχηθεί η
διάταξη με τα άρθρα 63 επ. ΚΠΔ, σύμφωνα με τα οποία οι δικαιούμενοι κατά
τον ΑΚ σε αποζημίωση ή σε αποκατάσταση από το έγκλημα ή σε χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης έχουν δικαίωμα
παράστασης μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας.
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Από την παρ. 1 του άρθρου 104A ΠΚ διαγράφεται η αναφορά στο άρθρο 100,
γιατί η κρίση για το αναγκαίο έκτισης μέρους της ποινής και την αναστολή
του υπολοίπου δεν μπορεί να προηγείται της μετατροπής αυτής σε
κοινωφελή εργασία, ενόψει των βλαβών που προκαλεί η έκτιση
βραχυχρόνιων ποινών. Η λογική σειρά είναι: α) να προηγείται η κρίση για
την αναστολή εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 99 ΠΚ), β) αν η εκτέλεση της
τελευταίας εμφανίζεται απόλυτα αναγκαία, να χορηγείται μετατροπή,
εφόσον συμφωνεί ο καταδικασθείς (άρθρο 104Α ΠΚ) και γ) αν και η
μετατροπή δεν εμφανίζεται αρκετή για να αποτρέψει τον καταδικασθέντα
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από την τέλεση άλλων εγκλημάτων, τότε μόνο να ελέγχει το δικαστήριο αν
είναι αναγκαία η έκτιση μέρους μόνο της φυλάκισης και να αναστείλει το
υπόλοιπο. Τη λογική αυτή διαδοχή υποδεικνύει και η αιτιολογική έκθεση του
ισχύοντος Ποινικού Κώδικα. Εξάλλου, η κρίση για μερική έκτιση της ποινής
φυλάκισης δεν είναι λογικό να προηγείται, αφού για να χορηγήσει το
δικαστήριο την μετατροπή της ποινής σε κοινωφελή εργασία πρέπει να μην
έχει καταλήξει στην κρίση ότι αυτή δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει τον
καταδικασθέντα από την τέλεση άλλων εγκλημάτων. Η παρ. 1 τροποποιείται,
επίσης, ως προς την αντιστοίχιση της μιας ημέρας φυλάκισης με την παροχή
κοινωφελούς εργασίας, η οποία ορίζεται στις δυο (2) ώρες ενόψει του ότι η
παροχή κοινωφελούς εργασίας για να υπηρετήσει τον ρόλο της πρέπει να
μπορεί να συνδυαστεί με τα οικογενειακά και επαγγελματικά καθήκοντα του
καταδικασθέντος.
16

Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 104Β ΠΚ για να καταστούν σαφή τα
κριτήρια στη βάση των οποίων ο δικαστής αποφασίζει για την ατιμωρησία
του υπαίτιου, ενόψει του ότι η ισχύουσα διατύπωση της ρύθμισης επιτρέπει
στο δικαστήριο να επιβάλει ποινή ακόμη και αν αυτή είναι στη συγκεκριμένη
περίπτωση δυσανάλογα επαχθής ή μη αναγκαία, κάτι που αντίκειται στην
αρχή της αναλογικότητας.
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Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 105 ΠΚ ακολουθεί τη βασική
φιλοσοφία του νομοθέτη να καθιστά εφικτή την έκτιση στην κατοικία για
υπερήλικες όταν πρόκειται για πρόσκαιρη κάθειρξη και διασφαλίζει τα
δικαιώματα του καταδικασθέντος. Αυτονόητο είναι ότι οι περιορισμοί του
άρθρου 478 ΚΠΔ ως προς τους λόγους της έφεσης δεν ισχύουν στην
περίπτωση αυτή. Στην παρ. 2, για την προσθήκη ασθενειών ανάλογης
βαρύτητας με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας,
καθίσταται αναγκαία προηγούμενη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
(ΚΕΣΥ) προς εξασφάλιση σχετικής εκτίμησης με βάση επιστημονικά
δεδομένα. Η τροποποίηση της παρ. 3 επιβάλλεται για την κάλυψη του κενού:
α) ανάκλησης της έκτισης στην κατοικία, όταν διαπιστώνεται ότι δεν
συντρέχει το όριο του ηλικίας του καταδίκου, όπως επί χρήσης πλαστού
πιστοποιητικού γέννησης, β) ανάκλησης αυτής για την περίπτωση
αδικαιολόγητης μη πραγματικής έκτισης της ποινής στην κατοικία και γ) της
διαδικασίας που πρέπει να εφαρμοστεί σχετικά, ώστε να είναι και εδώ
διασφαλισμένη η υποχρεωτική κλήτευση του καταδίκου δέκα τουλάχιστον
ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.
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Η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ επιβάλλεται από την
τροποποίηση του άρθρου 81 στο οποίο αυτή παρέπεμπε και την ανάγκη
ειδικότερης πρόβλεψης για την περίπτωση ελλιπούς ή πλημμελούς παροχής
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της κοινωφελούς εργασίας.
19

Στα άρθρα 105Β-110Α ΠΚ που ρυθμίζουν την απόλυση καταδίκου υπό όρο,
σκοπείται ενίσχυση της αντεγκληματικής αποτελεσματικότητας λόγω της
μείζονος βαρύτητας και της συχνότητας εμφάνισης των συγκεκριμένων
εγκλημάτων. Η ενίσχυση αυτή επιτυγχάνεται όχι μόνο με την απειλή σε
αφηρημένο επίπεδο αυξημένων κυρώσεων αλλά και με την αυστηροποίηση
των προϋποθέσεων της απόλυσης υπό όρο στο επίπεδο έκτισης των ποινών.
Ειδικότερα με τη προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 105Β,
αυστηροποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την απόλυση υπό όρο του
κρατούμενου. Με τη ρύθμιση της παρ. 1, σε περίπτωση πρόσκαιρης
κάθειρξης για τα εγκλήματα του νόμου περί ναρκωτικών (σε διακεκριμένη
μορφή), για εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις, εσχάτη
προδοσία, ανθρωποκτονία, ληστεία, εκβίαση, βιασμό ανηλίκου, εμπορία
ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκου και όλα τα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
εγκλήματα, δίνεται η δυνατότητα για απόλυση υπό όρο μόνο αν έχουν
εκτιθεί με ευεργετικό υπολογισμό τα 4/5 της ποινής. Άρα, από τα 3/5 που
ισχύει σήμερα, η αναγκαία έκτιση αυξάνεται στα 4/5. Η τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 105Β ΠΚ για τη διαπίστωση των ασθενειών του δεύτερου
εδαφίου είναι αναγκαία, ώστε να καλυφθεί το σχετικό κενό πρόβλεψης, ενώ
αυτή στοιχείται από άποψη περιεχομένου με την πρόβλεψη για τη
διαπίστωση της αναπηρίας των περ. α’ και β’. Με την παρ. 6 για τα
παραπάνω εγκλήματα, θα απαιτείται πραγματική παραμονή σε
σωφρονιστικό κατάστημα, ίση με τα 3/5 της ποινής (πραγματική έκτιση της
ποινής). Άρα, από τα 2/5 που ισχύει σήμερα, η αναγκαία έκτιση αυξάνεται
στα 3/5.Ακόμη, προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταδίκης για τα παραπάνω
εγκλήματα σε ποινή ισοβίου καθείρξεως, το κατώτατο όριο παραμονής στο
σωφρονιστικό κατάστημα του καταδίκου αυξάνεται από 16 έτη σε 18 έτη
(πραγματική έκτιση).
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Στην παρ. 1 του άρθρου 106 ΠΚ κρίνεται απαραίτητη η διαγραφή της λέξης
«απολύτως», προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρμετρη δέσμευση της
κρίσης του δικαστικού συμβουλίου κατά τον έλεγχο της βασιμότητας της
ουσιαστικής προϋπόθεσης για την απόλυση υπό όρο. Ταυτόχρονα,
προβλέπεται ως πρόσθετη υποχρέωση του δικαστικού συμβουλίου η
αποφυγή αναιτιολόγητης επίκλησης πειθαρχικού παραπτώματος κατά την
έκτιση της ποινής για την άρνηση χορήγησης της απόλυσης.
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Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 107 ΠΚ καθίσταται αναγκαία, επειδή
δεν είναι ορθό η υπό όρο απόλυση να ανακαλείται με την παραβίαση των
τιθέμενων όρων και τούτο να μη συμβαίνει όταν ο απολυθείς τελεί σοβαρή
αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ασκηθεί δίωξη, γεγονός που σημαίνει ότι
συντρέχουν σε βάρος του επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Στην παρ. 2 ορίζεται
ρητά αυτό που γίνεται δεκτό και στη νομολογία, ότι ο κατάδικος δεν
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εμποδίζεται να ζητήσει εκ νέου την απόλυσή του.
22

Η προσθήκη του τελευταίου εδαφίου στην υφιστάμενη ρύθμιση, του
άρθρου 108 ΠΚ, που αριθμήθηκε πλέον ως παρ. 1, είναι αναγκαία για να
είναι σαφές το διάστημα που πρέπει να εκτιθεί σε περίπτωση άρσης της υπό
όρο απόλυσης που είχε χορηγηθεί για μια ισόβια κάθειρξη, αφού γι’ αυτή
δεν υπάρχει συγκεκριμένο υπόλοιπο ποινής που πρέπει να εκτιθεί
σωρευτικά με τη νέα καταδίκη. Το διάστημα των δέκα ετών συμβαδίζει με το
χρονικό διάστημα των δέκα ετών που κατά το άρθρο 109 χρειάζεται για να
θεωρηθεί ότι αποτίθηκε η ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση υπό όρο απόλυσης
που χορηγήθηκε γι’ αυτή. Για την περίπτωση σωρευτικής συνδρομής
ισοβίων καθείρξεων το διάστημα αυτό ορίζεται σε δεκαπέντε έτη, ενόψει και
της ήδη εκτιθείσας ποινής πριν την υπό όρο απόλυση. Τέλος, ορίζεται ρητά
για άρση κάθε αμφιβολίας ότι η νέα καταδίκη πρέπει να έχει καταστεί
αμετάκλητη και ότι η άρση της απόλυσης δεν εμποδίζει την χορήγηση νέας
υπό όρο απόλυσης, εφόσον συντρέξουν γι’ αυτήν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
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Η διαγραφή της αναφοράς στην «άρση» της απόλυσης από το άρθρο 109 ΠΚ
είναι αναγκαία για να αρθεί η αντίφαση σε σχέση με το άρθρο 108, το οποίο
ορίζει ότι η άρση της απόλυσης επέρχεται οποτεδήποτε και αν γίνει
αμετάκλητη καταδίκη σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη από ένα
έτος.
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Η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 110 ΠΚ είναι αναγκαία για την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των καταδικασθέντων, καθώς και για την
εξασφάλιση της δυνατότητας τυχόν άρσης λαθών κατά τη χορήγηση της υπό
όρο απόλυσης.
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Οι προσθήκες και τροποποιήσεις του άρθρου 110Α ΠΚ καλύπτουν κενά
ρύθμισης, κυρίως της σχετικής με την απόλυση υπό τον όρο της έκτισης της
ποινής στην κατοικία με ηλεκτρονική επιτήρηση διαδικασίας, και
αποβλέπουν στην κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου. Ταυτόχρονα,
προστίθεται παρ. 11 που προβλέπει ότι στις περιπτώσεις των
κακουργημάτων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του
άρθρου 105Β, δεν επιτρέπεται απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης
της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση.
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 113 ΠΚ ορίζεται το σημείο έναρξης
της παραγραφής των αδικημάτων του 19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους
του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά ανηλίκου και των εγκλημάτων της
αρπαγής ανηλίκου και εμπορίας ανθρώπων για κάλυψη σχετικής
υποχρέωσης που απορρέει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Στην
παρ. 4 του άρθρου 113ΠΠΚ προστίθεται και τελευταίο εδάφιο αναφορικά με
την αναστολή της παραγραφής των ως άνω αδικημάτων.
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27

Η τροποποίηση του άρθρου 119 ΠΚ στοιχεί τη διάταξη με την παρ. 3 του
άρθρου 473 ΚΠΔ, το οποίο τροποποιείται επίσης για να καταστήσει σαφή
την ακριβή έναρξη της παραγραφής της ποινής.

28

Η προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 129 ΠΚ κρίνεται αναγκαία,
επειδή η συνεδρίαση του Δικαστηρίου λαμβάνει χώρα πολλές φορές ενόψει
του σχετικού κανονισμού με σημαντική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα τούτο
να λειτουργεί σε βάρος του απολυόμενου ανηλίκου. Επιπλέον, η
τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 129 καθίσταται αναγκαία για την ορθή
μεταχείριση των προσώπων που αφορά το 8ο κεφάλαιο. Θεωρείται
αυτονόητο ότι και για τους ανηλίκους, με βάση τη γενική ρύθμιση της παρ.
1 του άρθρου 129 που ορίζει ότι «για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης
ως περιορισμός που εκτίθηκε θεωρείται και αυτός που υπολογίστηκε
ευεργετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις», βρίσκει εφαρμογή και ο
ευεργετικός υπολογισμός των ημερών κράτησης που προβλέπεται στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 105Β.

29

Η τροποποίηση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 129Α ΠΚ με τη χρήση του όρου
«απολυθείς» αντί του όρου «ανήλικος» είναι αναγκαία, γιατί ρυθμίζονται,
πλέον, και οι περιπτώσεις τέλεσης πλημμελήματος ή κακουργήματος από
τον απολυθέντα που, κατά το διάστημα που διαρκεί η απόλυση, έχει πλέον
ενηλικιωθεί.

30

Η τροποποίηση του άρθρου 133 ΠΚ κρίνεται αναγκαία, επειδή η επιβολή
ποινικού σωφρονισμού σε νεαρούς ενήλικες, και μάλιστα μέχρι την ηλικία
των είκοσι πέντε ετών, δεν φαίνεται πλέον σκόπιμη. Αντίθετα, η επιεικής
μεταχείρισή τους μπορεί να υπηρετηθεί με επάρκεια από τη δυνατότητα
επιβολής μειωμένης ποινής.

31

Από την παρ. 1 του άρθρου 134 ΠΚ απαλείφεται η διάζευξη της πρόσκαιρης
κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών καθώς κρίνεται απαραίτητη η τιμωρία του
δράστη του αδικήματος της εσχάτης προδοσίας μόνο με ισόβια κάθειρξη
λόγω της μείζονος απαξίας του εν λόγω αδικήματος που προσβάλλει το
δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.

32

Διευρύνεται στην παρ. 4 του άρθρου 159 ΠΚ η έννοια του πολιτικού
αξιωματούχου, ως υποκειμένου τέλεσης του εγκλήματος της δωροληψίας,
ώστε να καλύψει και τους πολιτικούς αξιωματούχους άλλου κράτους και
συγκεκριμένα τον Πρωθυπουργό, τα μέλη της Κυβέρνησης, τους
Υφυπουργούς άλλου κράτους, καθώς και τα μέλη του κοινοβουλίου ή του
συμβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης άλλου κράτους. Διατηρείται, ωστόσο,
για τις περιπτώσεις αυτές το διπλό αξιόποινο που θέτει η γενική διάταξη του
άρθρου 7 του ΠΚ (εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή) για τη δωσιδικία
των ελληνικών δικαστηρίων. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται από τα άρθρα 5

14

και 6 της Σύμβασης Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά και το Πρόσθετο
Πρωτόκολλο αυτής.
33

Προστίθεται στην παρ. 4 του άρθρου 159 Α ΠΚ στην έννοια του πολιτικού
αξιωματούχου άλλου κράτους, προς τον οποίο απευθύνεται η δωροδοκία
του ημεδαπού, και ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι
Υφυπουργοί εκτός από τα μέλη του κοινοβουλίου ή του συμβουλίου τοπικής
αυτοδιοίκησης άλλου κράτους.

34

Η προσθήκη της διαζευκτικά απειλούμενης χρηματικής ποινής στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 168 ΠΚ είναι αναγκαία, επειδή είναι
αντιφατικό στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 168 να απειλείται
φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή, και στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 168, όπου η απειλούμενη ποινή φυλάκισης είναι
μικρότερη και συγκεκριμένα έως 6 μηνών, αυτό να μη συμβαίνει.

35

Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία, επειδή στην παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ
δεν υπάρχει πλέον δεύτερο εδάφιο.

36

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 191 ΠΚ και
επαναφέρεται εν μέρει στη μορφή, την οποία είχε υπό το καθεστώς του
προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα, λαμβανομένων όμως υπόψη των
σύγχρονων απαιτήσεων, καθόσον η ισχύουσα μορφή του, η οποία απαιτεί
τη διενέργεια εκ μέρους των πολιτών μη προγραμματισμένων πράξεων ή τη
ματαίωση αυτών, δεν εισφέρει στον σκοπό της ύπαρξης της προκείμενης
διάταξης, που αποβλέπει στην προστασία της υπό στενή έννοια δημόσιας
τάξης, δηλαδή της επικρατούσας στο κράτος ευταξίας συνεπεία της γενικής
υποταγής στην έννομη τάξη. Ειδικότερα, αυτή συνίσταται στην ειρηνική και
ήρεμη συνύπαρξη και διαβίωση των πολιτών, οι δε αναφερόμενες σε αυτή
ψευδείς ειδήσεις πρέπει να είναι πρόσφορες να κλονίσουν την εμπιστοσύνη
των πολιτών όσον αφορά την εξασφάλιση της κοινής ειρήνης και την
πεποίθησή τους περί της διατήρησης της ειρηνικής διαβίωσής τους εντός
του κράτους. Επιπλέον, με την προτεινόμενη διάταξη συμπεριλαμβάνεται
ρητά και η δημόσια υγεία, προσθήκη αναγκαία, καθώς, δεδομένης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα
εκτεταμένης διασποράς φημών και πρόκλησης ανησυχίας και πανικού στους
πολίτες ιδίως για θέματα δημόσιας υγείας. Τέλος, εισάγεται πρόβλεψη και
για τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή εκδότη του μέσου με το οποίο τελέστηκαν οι
πράξεις που περιγράφονται στο άρθρο αυτό, σε περίπτωση βέβαια που
αποδειχθεί ο δόλος του, ο οποίος πρέπει να καλύπτει τη συνείδησή του ότι
οι ειδήσεις είναι ψευδείς και ικανές να επιφέρουν κάποια από τα
περιγραφόμενα αποτελέσματα.

37

Με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλείφεται από την παρ. 3 του άρθρου 207
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ΠΚ η χρηματική ποινή, προς συμμόρφωση των επιταγών της Οδηγίας
2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από
την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L
151).
38

Με την προτεινόμενη ρύθμιση απαλείφεται από την παρ. 1 του άρθρου 208
ΠΚ η χρηματική ποινή, προς συμμόρφωση με τις επιταγές της Οδηγίας
2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από
την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L
151).

39

Η τροποποίηση του άρθρου 211 ΠΚ κρίνεται αναγκαία, με σκοπό την πλήρη
συμμόρφωση με το περιεχόμενο της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της
Οδηγίας 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων
νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού
δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (L 151).

40

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμορφώνεται η παρ. 3 του άρθρου 216 ΠΚ,
η οποία αναφέρεται στη διακεκριμένη πλαστογραφία. Εισάγεται μια
ενδιάμεση διακεκριμένη περίπτωση μεταξύ της βασικής πλαστογραφίας και
της βαριάς κακουργηματικής της μορφής, στην οποία το επιδιωκόμενο
συνολικό όφελος ή η ζημιά είναι άνω των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000)
ευρώ. Πρόκειται για μια βαρύτερη μορφή πλαστογραφίας σε βαθμό
πλημμελήματος (φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή),
αν το όφελος ή η ζημιά είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, χωρίς ωστόσο το ύψος
της να φτάνει τα εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ.

41

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 235 ΠΚ,
η οποία αναφέρεται στη διεύρυνση της έννοιας του υπαλλήλου, ως
υποκειμένου του εγκλήματος της δωροληψίας, ώστε να καλύπτει και τους
αλλοδαπούς υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, ως προς τους υπαλλήλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παύει να ισχύει ως προϋπόθεση το όργανο ή ο
οργανισμός στον οποίο απασχολείται ο υπάλληλος να έχει έδρα του την
Ελλάδα. Επομένως, δωροληψία διαπράττει και εκείνος που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση σε οποιονδήποτε οργανισμό ή όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχει την έδρα του ο
οργανισμός και φυσικά ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του υπαλλήλου.
Επίσης, υποκείμενο του εγκλήματος της δωροληψίας θεωρείται και ο
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υπάλληλος κάθε τρίτης χώρας, όπως η έννοια αυτή προσδιορίζεται από το
δίκαιο της τρίτης χώρας. Η επέκταση αυτή της έννοιας του υπαλλήλου, ως
υποκειμένου του εγκλήματος της δωροληψίας, εναρμονίζεται με τις διεθνείς
συνθήκες για την πάταξη της διαφθοράς, ενώ διατηρείται για τις
περιπτώσεις αυτές το διπλό αξιόποινο που θέτει η γενική διάταξη του
άρθρου 7 ΠΚ σχετικά με τη δωσιδικία των ελληνικών δικαστηρίων.
42

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 236 ΠΚ η
απειλούμενη ποινή για τη δωροδοκία χάριν νομίμων πράξεων από φυλάκιση
έως τριών ετών σε φυλάκιση, χωρίς να προβλέπεται διαζευκτικά η
δυνατότητα επιβολής μόνο χρηματικής ποινής, προκειμένου να καλυφθούν
και σοβαρότερες περιπτώσεις δωροδοκίας.

43

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 263Α, με
την οποία προβλέπεται ο θεσμός της έμπρακτης μετάνοιας για το αδίκημα
της δωροδοκίας και δωροδοκίας δικαστή, καθώς δεν λειτουργεί στο εν λόγω
αδίκημα τυχόν αποκατάσταση της προσβολής του εννόμου αγαθού που
είναι ο βασικός λόγος, ο οποίος δικαιολογεί τη λειτουργία της έμπρακτης
μετάνοιας ως λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου. Ο θεσμός αυτός είναι
δύσκολα συμβατός με τις συνέπειες, με τις οποίες συνδέεται μια πράξη
διαφθοράς με τη μορφή της δωροδοκίας. Το προτεινόμενο άρθρο
τροποποιείται και ως προς την αναφορά του στο άρθρο 260 ΠΚ.

44

Σε κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα όπως είναι ο εμπρησμός, δεν είναι
δικαιοπολιτικά σκόπιμο για την κατάφαση του αξιοποίνου να έχει όντως
πραγματωθεί ο κίνδυνος, αφού τότε είναι συνήθως πολύ δύσκολο να
αποφευχθεί η βλάβη. Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν
απαιτείται πλέον να έχει προκύψει ο κίνδυνος, τόσο για άνθρωπο, όσο και
για ξένα πράγματα, αλλά αρκεί η δυνατότητα να προκύψει. Η ίδια
πρόβλεψη γίνεται και για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 264 ΠΚ, ενώ τροποποιείται η ποινή
αυτού, με αφαίρεση της διαζευκτικά απειλούμενης χρηματικής ποινής που
δεν ανταποκρίνεται στην απαξία των συγκεκριμένων πράξεων λόγω της
επικινδυνότητάς τους. Επιπλέον, προβλέπεται ισόβια κάθειρξη στην
περίπτωση που η πράξη του εμπρησμού είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο
ανθρώπου, λόγω της μείζονος απαξίας του εν λόγω αδικήματος που
προσβάλλει την ανθρώπινη ζωή.

45

Με την προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται σαφής διάκριση του εγκλήματος του
εμπρησμού σε δάση ως έγκλημα βλάβης και στη διακεκριμένη μορφή του,
όπως και στην εξ αμελείας τέλεσή του. Επιπλέον, προστίθεται περίπτωση,
που προβλέπει την ποινή της κάθειρξης στη περίπτωση που το εν λόγω
αδίκημα είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη οικολογική και περιβαλλοντική
διατάραξη ή καταστροφή. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το αδίκημα του
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εμπρησμού δάσους τιμωρείται ως κακούργημα σε όλες του τις μορφές,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνήθως εμπνεόμενες από επιδίωξη
οικονομικού κέρδους συμπεριφορές και για τις οποίες η πρόσφατη εμπειρία
έδειξε ότι χρειάζονται αυστηρότερη αντιμετώπιση.
46

Σε κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, όπως είναι η πλημμύρα, δεν είναι
δικαιοπολιτικά σκόπιμο για την κατάφαση του αξιοποίνου να έχει όντως
πραγματωθεί ο κίνδυνος, αφού τότε είναι συνήθως πολύ δύσκολο να
αποφευχθεί η βλάβη. Ως εκ τούτου με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν
απαιτείται πλέον να έχει προκύψει ο κίνδυνος, τόσο για άνθρωπο, όσο και
για ξένα πράγματα, αλλά αρκεί η δυνατότητα να προκύψει, να υπάρχει
δηλαδή δυνητική διακινδύνευση. Τέλος, η ίδια πρόβλεψη γίνεται και για το
αδίκημα της πλημμύρας από αμέλεια που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 268 ΠΚ, ενώ τροποποιείται η ποινή αυτού, με αφαίρεση της
διαζευκτικά απειλούμενης χρηματικής ποινής που δεν ανταποκρίνεται στην
απαξία των συγκεκριμένων πράξεων λόγω της επικινδυνότητάς τους.

47

Σε κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα όπως είναι η έκρηξη δεν είναι
δικαιοπολιτικά σκόπιμο για την κατάφαση του αξιοποίνου να έχει όντως
πραγματωθεί ο κίνδυνος, αφού τότε είναι συνήθως πολύ δύσκολο να
αποφευχθεί η βλάβη. Ως εκ τούτου με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν
απαιτείται πλέον να έχει προκύψει ο κίνδυνος, τόσο για άνθρωπο, όσο και
για ξένα πράγματα, αλλά αρκεί η δυνατότητα να προκύψει. Τέλος, η ίδια
πρόβλεψη γίνεται και για το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 270 ΠΚ, ενώ τροποποιείται η ποινή
αυτού, με αφαίρεση της διαζευκτικά απειλούμενης χρηματικής ποινής που
δεν ανταποκρίνεται στην απαξία των συγκεκριμένων πράξεων λόγω της
επικινδυνότητάς τους.

48

Σε κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα όπως είναι η κοινώς επικίνδυνη βλάβη δεν
είναι δικαιοπολιτικά σκόπιμο για την κατάφαση του αξιοποίνου να έχει
όντως πραγματωθεί ο κίνδυνος, αφού τότε είναι συνήθως πολύ δύσκολο να
αποφευχθεί η βλάβη. Ως εκ τούτου με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν
απαιτείται πλέον να έχει προκύψει ο κίνδυνος, τόσο για άνθρωπο, όσο και
για ξένα πράγματα, αλλά αρκεί η δυνατότητα να προκύψει. Τέλος, η ίδια
πρόβλεψη γίνεται και για το αδίκημα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης από
αμέλεια που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 273 ΠΚ.

49

Για το αδίκημα της άρσης ασφαλιστικών εγκαταστάσεων από αμέλεια που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 275 ΠΚ, αφαιρείται η διαζευκτικά
απειλούμενη χρηματική ποινή που δεν ανταποκρίνεται στην απαξία των
συγκεκριμένων πράξεων λόγω της επικινδυνότητάς τους.

50

Σε κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα όπως είναι η πρόκληση ναυαγίου δεν είναι
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δικαιοπολιτικά σκόπιμο για την κατάφαση του αξιοποίνου να έχει όντως
πραγματωθεί ο κίνδυνος, αφού τότε είναι συνήθως πολύ δύσκολο να
αποφευχθεί η βλάβη. Ως εκ τούτου με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν
απαιτείται πλέον να έχει προκύψει ο κίνδυνος, τόσο για άνθρωπο, όσο και
για ξένα πράγματα, αλλά αρκεί η δυνατότητα να προκύψει. Τέλος, η ίδια
πρόβλεψη γίνεται και για το αδίκημα της πρόκλησης ναυαγίου από αμέλεια
που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 277 ΠΚ, ενώ τροποποιείται η ποινή
αυτού, με αφαίρεση της διαζευκτικά απειλούμενης χρηματικής ποινής που
δεν ανταποκρίνεται στην απαξία των συγκεκριμένων πράξεων λόγω της
επικινδυνότητάς τους.
51

Για το αδίκημα της δηλητηρίασης πραγμάτων προορισμένων για χρήση από
το κοινό από αμέλεια που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 279 ΠΚ,
αφαιρείται η διαζευκτικά απειλούμενη χρηματική ποινή που δεν
ανταποκρίνεται στην απαξία των συγκεκριμένων πράξεων λόγω της
επικινδυνότητάς τους.

52

Για το αδίκημα της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών από
αμέλεια που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 285 ΠΚ, απαιτείται να
μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα και κίνδυνος μετάδοσης της
ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

53

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, για το αδίκημα της παραβίασης κανόνων
οικοδομικής από αμέλεια που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 286 ΠΚ,
απαιτείται να μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε άνθρωπο.

54

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στο άρθρο 289 ΠΚ περί
έμπρακτης μετάνοιας και δικαστικής άφεσης ποινής και το αδίκημα του
εμπρησμού των δασών.

55

Σε εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών, όπως είναι η επικίνδυνη παρέμβαση
στην οδική συγκοινωνία, δεν είναι δικαιοπολιτικά σκόπιμο για την κατάφαση
του αξιοποίνου να έχει όντως πραγματωθεί ο κίνδυνος, αφού τότε είναι
συνήθως πολύ δύσκολο να αποφευχθεί η σημαντική βλάβη. Ως εκ τούτου
με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν απαιτείται πλέον να έχει προκύψει ο
κίνδυνος, τόσο για άνθρωπο, όσο και για ξένα πράγματα, αλλά αρκεί η
δυνατότητα να προκύψει. Τέλος, η ίδια πρόβλεψη γίνεται και για το ως άνω
αδίκημα τελούμενο από αμέλεια που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου
290 ΠΚ.

56

Σε εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών, όπως είναι η επικίνδυνη οδήγηση, δεν
είναι δικαιοπολιτικά σκόπιμο για την κατάφαση του αξιοποίνου να έχει
όντως πραγματωθεί ο κίνδυνος, αφού τότε είναι συνήθως πολύ δύσκολο να
αποφευχθεί η σημαντική βλάβη. Ως εκ τούτου με την προτεινόμενη ρύθμιση
δεν απαιτείται πλέον να έχει προκύψει ο κίνδυνος, τόσο για άνθρωπο, όσο
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και για ξένα πράγματα, αλλά αρκεί η δυνατότητα να προκύψει. Τέλος, η ίδια
πρόβλεψη γίνεται και για το ως άνω αδίκημα τελούμενο από αμέλεια που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 290Α ΠΚ.
57

Με την προτεινόμενη ρύθμιση το άρθρο 291 ΠΚ συμπληρώνεται ως προς τις
επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία που σχετίζονται με συστήματα
μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

58

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 292Α ΠΚ, με την
προσθήκη διακεκριμένης περίπτωσης του αναφερόμενου εγκλήματος στον
πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας και αποβλέπει να αντιμετωπίσει την
αντίφαση που προκαλείται όταν τιμωρείται ο εργαζόμενος στον πάροχο με
αυξημένη ποινή και όχι ο ίδιος ο πάροχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του όταν
και αυτός θέτει σε κίνδυνο αθέμιτα την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών.

59

Με την προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
293 ΠΚ η οποία αποβλέπει να καταστήσει σαφές ότι όσα απαριθμούνται
στην περ. β’ ως επιμέρους εκφάνσεις τέλεσης της παρεμπόδισης ή
διατάραξης, με αθέμιτη παρέμβαση σε πράγμα ή σύστημα πληροφοριών
αναφέρονται και στην περ. α’ των ταχυδρομικών επικοινωνιών, ενώ
παράλληλα ο τρόπος της παρεμπόδισης αρκεί να είναι αθέμιτος, αφού η
τεχνολογική εξέλιξη ξεπερνά εύκολα τους περιγραφόμενους επιμέρους
τρόπους.

60

Από την παρ. 1 του άρθρου 299 ΠΚ απαλείφεται η διάζευξη της πρόσκαιρης
κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών και κρίνεται απαραίτητη η τιμωρία του
δράστη του αδικήματος της ανθρωποκτονίας με δόλο μόνο με ισόβια
κάθειρξη, λόγω της μείζονος απαξίας του εν λόγω αδικήματος που
προσβάλλει την ανθρώπινη ζωή.

61

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στην περίπτωση της ελαφράς σωματικής
βλάβης προστίθεται ως ποινική κύρωση εναλλακτικά με την κοινωφελή
εργασία και η χρηματική ποινή, διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα του
δικαστή, ιδίως όταν σήμερα η κοινωφελής εργασία ως μοναδική κύρωση δεν
μπορεί ακόμη να λειτουργήσει. Επιπλέον, από την παρ. 2 απαλείφεται η λέξη
«δημόσιος», διότι πρόθεση του νομοθέτη είναι να υπαχθεί στη ρύθμιση
κάθε υπάλληλος κατά την έννοια της περ. α’ του άρθρου 13 του ΠΚ.

62

Με την προτεινόμενη ρύθμιση στην περίπτωση της επικίνδυνης σωματικής
βλάβης παύει η χρηματική ποινή να υφίσταται ως δυνατότητα επιβολής ως
μοναδικής ποινής, διότι μια σωματική βλάβη που ενέχει κίνδυνο βαριάς
σωματικής βλάβης ή δυνατότητα κινδύνου ζωής δεν μπορεί να τιμωρείται
μόνο με χρηματική ποινή. Μόνη η τελευταία ποινή δεν προσφέρει επαρκή
προστασία του εννόμου αγαθού, ενώ παράλληλα δεν ανταποκρίνεται στην
αρχή της αναλογικότητας, συγκρινόμενη με τις προβλεπόμενες ποινές άλλων
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αδικημάτων.
63

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επανέρχεται ως διακεκριμένη περίπτωση η
βαριά σωματική βλάβη που προκύπτει ως περαιτέρω αποτέλεσμα μιας
απλής ή επικίνδυνης σωματικής βλάβης, όπως ένα κτύπημα που καταλήγει
σε αναπηρία. Πρόκειται για εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα,
όπου από μια απλή ή επικίνδυνη σωματική βλάβη, τελούμενη με δόλο,
προκύπτει από αμέλεια το βαρύτερο αποτέλεσμα της βαριάς σωματικής
βλάβης. Η αυξημένη απαξία της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να καλυφθεί
από την επικίνδυνη σωματική βλάβη του άρθρου 309 ΠΚ, αφενός διότι η
τελευταία δεν προϋποθέτει ως αποτέλεσμα τη βαριά βλάβη αλλά μόνο τον
κίνδυνό της και αφετέρου διότι, αν ο δράστης αποδέχεται μόνο την απλή
αλλά όχι και τον κίνδυνο βαριάς βλάβης, θα εφαρμοζόταν το άρθρο 308 ΠΚ
που αφορά στην απλή βλάβη, μολονότι παρήγαγε από αμέλεια τη βαριά
βλάβη. Ακόμα επιβάλλεται αναλογικά η απαξία της εκ του αποτελέσματος
βαριάς σωματικής βλάβης να διαφοροποιηθεί από εκείνη των βαρύτερων
περιπτώσεων που η βαριά βλάβη καλύπτεται με δόλο, όπως ενδεχόμενο ή
άμεσο β΄ βαθμού. Αυξάνεται επομένως η ποινή της τελευταίας σε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών. Τέλος, προτείνεται η αυστηροποίηση της ποινής στην
περίπτωση κατά την οποία ο δράστης επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς
σωματικής βλάβης και προστίθενται στην έννοια της βαριάς σωματικής
βλάβης η αναπηρία και η μόνιμη παραμόρφωση, αν και καλύπτονται
νομολογιακά. Η απαρίθμηση των περιπτώσεων της βαριάς σωματικής
βλάβης καίτοι είναι ενδεικτική, κρίνεται εν προκειμένω επιβεβλημένη η
προσθήκη των ανωτέρω περιπτώσεων, λόγω της αυξημένης ποινικής
απαξίας του εγκλήματος αυτού.

64

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στις σωματικές βλάβες από αμέλεια
διαφοροποιείται η περίπτωση που η σωματική βλάβη είναι βαριά.
Αυξάνεται έτσι στην περίπτωση αυτή η ποινή μέχρι τα τρία έτη, καθώς το
όριο των δύο ετών δεν κάλυπτε επαρκώς το αξιόποινο συμπεριφορών, όπως
περιπτώσεων πρόκλησης αναπηρίας από ιατρικά λάθη ή αυτοκινητιστικά
ατυχήματα. Επιπλέον, συχνές νομοθετικές επεμβάσεις που καθιέρωναν την
παραγραφή ελαφρών πλημμελημάτων συμπαρέσυραν σε παραγραφή και
τα αδικήματα βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια.

65

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται νέα ποινική διάταξη κατά την
οποία συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση σωματικής βλάβης σε
βάρος υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της εργασίας ή στο πλαίσιο της
εργασίας του.

66

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινής στις
παρ. 1 και 3, προκειμένου να προστατευτούν οι ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, όπως πολίτες τρίτων χωρών και θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
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και εκμετάλλευσης, Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προβλέπεται ισόβια
κάθειρξη στην περίπτωση που η πράξη της εμπορίας ανθρώπων είχε ως
επακόλουθο τον θάνατο για λόγους συστηματικής συνέπειας με τις
διατάξεις του άρθρου 299, της παρ. 3 του άρθρου 336, της παρ. 2 του
άρθρου 380 κ.λπ.
67

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αλλάζει απλώς η σειρά των προβλεπόμενων
εναλλακτικών ποινών, της χρηματικής ποινής και της παροχής κοινωφελούς
εργασίας, προκειμένου να εναρμονιστεί η διάταξη με τη φθίνουσα σχέση της
βαρύτητας των κύριων ποινών (στερητική της ελευθερίας, χρηματική ποινή,
παροχή κοινωφελούς εργασίας).

68

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στη παρ. 3 του άρθρου 336 ΠΚ απαλείφεται
η διαζευκτικότητα των ποινών ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης στην
περίπτωση του ομαδικού βιασμού και του βιασμού σε βάρος ανηλίκου και
παραμένει μόνο η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Με αυτή την πρόβλεψη
καθίσταται σαφής με τον πλέον εμφατικό τρόπο η βούληση του νομοθέτη
για την απόλυτη προστασία των εννόμων αγαθών της ζωής, της γενετήσιας
ελευθερίας και της ανηλικότητας. Ακόμη, στην παρ. 4 της προτεινόμενης
ρύθμισης, η λέξη «επιχειρεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «τελεί».

69

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
διώκεται αυτεπαγγέλτως, όταν έχει ως θύμα ανήλικο πρόσωπο, ηλικίας από
δώδεκα έως δεκαοκτώ ετών, καθώς κάτω των δώδεκα ετών η πράξη είναι
βαρύτερη και αυτεπαγγέλτως διωκόμενη. Παράλληλα αφαιρείται από τη
διακεκριμένη περίπτωση της προσβολής στον χώρο της εργασίας η
δυνατότητα επιβολής της χρηματικής ποινής ως διαζευκτικής ποινής.

70

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αυστηροποιούνται οι ποινές που
προβλέπονται για το αδίκημα της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε
γενετήσια πράξη. Με αυτή την πρόβλεψη καθίσταται σαφής με τον πλέον
εμφατικό τρόπο η βούληση του νομοθέτη για την απόλυτη προστασία των
εννόμων αγαθών της γενετήσιας ελευθερίας, της ανηλικότητας, της
διανοητικής ανικανότητας και της σωματικής αναπηρίας.

71

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επεκτείνεται η ρήτρα επικουρικότητας του
αδικήματος του 339 ΠΚ σε σχέση με το αδίκημα του άρθρου 342 ΠΚ, εκτός
εκείνου του άρθρου 351Α ΠΚ, ώστε το αδίκημα της γενετήσιας πράξης με
ανηλίκους (339 ΠΚ) να είναι επικουρικό τόσο σε σχέση με αυτό της
γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής (351Α ΠΚ), όσο και με εκείνο
της κατάχρησης ανηλίκων (342 ΠΚ). Ο λόγος είναι ότι η κύρια απαξία σε όλα
αυτά τα αδικήματα βρίσκεται στην προσβολή της ανηλικότητας, οπότε η
βαρύτερη κάθε φορά μορφή εμφάνισής της είτε η γενετήσια πράξη γίνεται
έναντι αμοιβής είτε με κατάχρηση σχέσης εμπιστοσύνης ή φύλαξης καλύπτει
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πλήρως τη σχετική απαξία της προσβολής. Ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή είναι
ότι για την περίπτωση του αδικήματος των γενετήσιων πράξεων με
ανηλίκους ή ενώπιόν τους (άρθρο 339 ΠΚ) το αδίκημα στη βασική του μορφή
τιμωρείται πλέον μόνο ως κακούργημα, απαλείφεται δηλαδή η περίπτωση
της πλημμεληματικής τιμώρησης. Στην ίδια λογική έχουν αναδιαμορφωθεί
σε όλο το 19ο Κεφάλαιο τα ηλικιακά όρια των ανηλίκων και έχουν
αναπροσαρμοσθεί και αυστηροποιηθεί οι προβλεπόμενες ποινές.
72

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επανέρχεται η γενική διάταξη του άρθρου
340 ΠΚ σύμφωνα με την οποία αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 338
και 339 είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια
κάθειρξη, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την πρόβλεψη των παρ. 1 του
άρθρου 299 που προβλέπει την ανθρωποκτονία με δόλο και παρ. 3 του
άρθρου 336 ΠΚ που προβλέπει τον θανατηφόρο βιασμό.

73

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στο αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκων (342
ΠΚ) προβλέπεται ότι ο ενήλικος, ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με
ανήλικο, τον οποίο του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον
φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται, αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα
δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και, αν ο παθών
συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη. Τα ηλικιακά όρια των
ανηλίκων δηλαδή αναπροσαρμόζονται και οι προβλεπόμενες ποινές
αυστηροποιούνται. Επιπλέον, προβλέπεται επιβαρυντική περίσταση με την
οποία διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που καταχράται είτε την
ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης είτε τη διανοητική ή σωματική αναπηρία του
ανηλίκου. Στόχος της ρύθμισης είναι η πληρέστερη προστασία των εννόμων
αγαθών της γενετήσιας ελευθερίας, της ανηλικότητας και της διανοητικής
και σωματικής ανικανότητας.

74

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στο αδίκημα της κατάχρησης σε γενετήσια
πράξη (343 ΠΚ) η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, όταν τελείται στο
πλαίσιο σχέσης εξάρτησης, όπως στον χώρο εργασίας, τιμωρείται πλέον
μόνο με φυλάκιση, καθώς καταργείται η δυνατότητα τιμώρησης της πράξης
εναλλακτικά με χρηματική ποινή, και διώκεται αυτεπάγγελτα.

75

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, καταργείται η κατ’ έγκληση δίωξη στο
αδίκημα της κατάχρησης σε γενετήσια πράξη (343 ΠΚ), ενώ διευκρινίζεται
ότι για την παύση της ποινικής δίωξης στο αδίκημα του βιασμού εξαιτίας της
δήλωσης του παθόντος θα πρέπει ο δικαστής να εκτιμά ότι η δήλωση γίνεται
για να αποφευχθεί λόγω της δημοσιότητας της δίκης ο ψυχικός
τραυματισμός του θύματος και ότι δεν υποκρύπτει κάποιου είδους
συναλλαγής δράστη-θύματος.

76

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η αιμομιξία λαμβάνει χαρακτήρα
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κακουργήματος μόνο στην περίπτωση που τελείται από ανιόντα σε βάρος
κατιόντος καθώς στην περίπτωση αυτή ενυπάρχει επιπλέον και το στοιχείο
της εκμετάλλευσης της ευάλωτης θέσης του κατιόντος από τον ανιόντα στο
πλαίσιο των στενών οικογενειακών σχέσεων.
77

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι ποινές που προβλέπονται για το αδίκημα
της πορνογραφίας ανηλίκου (παρ. 4 του άρθρου 348Α ΠΚ)
αυστηροποιούνται, με την ίδια λογική που ακολουθείται σε όλο το 19ο
Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα.

78

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι ποινές που προβλέπονται για το αδίκημα
της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής (παρ. 1 του άρθρου 351Α
ΠΚ) αυστηροποιούνται και τα ηλικιακά όρια διευρύνονται με την ίδια λογική
που ακολουθείται σε όλο το 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού
Κώδικα. Ταυτόχρονα απαλείφεται η διαζευκτικότητα των ποινών ισόβιας ή
πρόσκαιρης κάθειρξης στην περίπτωση που η πράξη της παρ. 1 του ίδιου
άρθρου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του παθόντος και παραμένει μόνο
η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

79

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διευρύνεται η προστασία του ανηλίκου με
την κατάργηση της κατ’ έγκληση δίωξης της βάναυσης προσβολής της
γενετήσιας ευπρέπειας προσώπων νεότερων των δεκαπέντε ετών.

80

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνεται η προστασία των ανηλίκων με
επέκταση της υποχρέωσης εποπτείας και σε ανηλίκους άνω των δεκαπέντε
ετών, ενώ στην επιβαρυντική περίπτωση των γονέων ή επιτρόπων
καταργείται η δυνατότητα επιβολής της χρηματικής ως μοναδικής ποινής.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται το αξιόποινο στην παρ. 2 του
άρθρου 360 ΠΚ, που αφορά στην εκμετάλλευση του υιοθετημένου παιδιού,
προκειμένου να καλύψει ως δράστη εκτός από αυτόν που δίνει κάποιον σε
υιοθεσία ή μεσολαβεί σε αυτή και εκείνον που υιοθετεί το παιδί,
αποκομίζοντας έτσι ο ίδιος ή προσπορίζοντας σε άλλον αθέμιτο όφελος.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, καταργείται η διακεκριμένη κλοπή με
διάρρηξη καθώς ο όρος διάρρηξη δεν είχε προσδιοριστεί νομοθετικά,
οδηγώντας τη νομολογία σε μια προβληματική διεύρυνση, η οποία δεν
εξηγείται δικαιοπολιτικά (όπως μια διάρρηξη συρταριού, τσάντας ή
χρηματοκιβωτίου). Η βαρύτερη απαξία που ενέχει η αφαίρεση με διάρρηξη
κατοικιών ή καταστημάτων μπορεί να καλυφθεί από την ποινή του βασικού
αδικήματος της κλοπής στο πλαίσιο της επιμέτρησής της, ποινή η οποία
αυξάνεται σε φυλάκιση, εναρμονιζόμενη με εκείνη του εγκλήματος της
απάτης, ώστε στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο να καλύπτονται και περιπτώσεις
που ο τρόπος ή οι συνθήκες τέλεσης της κλοπής εκφράζουν μια επιβάρυνση
του θύματος και ιδιαίτερη προκλητικότητα. Καταργείται, επίσης, η
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δυνατότητα μια κλοπή, που δεν αφορά αντικείμενο μικρής αξίας, να
τιμωρείται μόνο με χρηματική ποινή.
83

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αυξάνεται η ποινή της διακεκριμένης
υπεξαίρεσης πράγματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από φυλάκιση και
χρηματική ποινή σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι περιπτώσεις κλοπής και υπεξαίρεσης
μικρής αξίας αναφέρονται μόνο στο βασικό αδίκημα των εν λόγω
εγκλημάτων. Αφαιρείται συνεπώς από το άρθρο 377 ΠΚ η αναφορά στην
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 374, διότι είναι αντιφατικό ένα πράγμα
θρησκευτικής λατρείας με καλλιτεχνική, αρχαιολογική ή ιστορική σημασία
να μπορεί να έχει μικρή αξία.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση στην παρ. 2 του άρθρου 380 ΠΚ απαλείφεται
η διαζευκτικότητα των ποινών ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης στην
περίπτωση που η ληστεία είχε ως επακόλουθο τον θάνατο ή τη βαριά
σωματική βλάβη ή τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου
και παραμένει μόνο η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στην παρ. 1 του βασικού εγκλήματος της
εκβίασης αφαιρείται ως περιττή η αναφορά στις περιπτώσεις του άρθρου
380 ΠΚ, η οποία έχει προκαλέσει σύγχυση όσον αφορά στη σχέση του
εγκλήματος της εκβίασης με εκείνο της ληστείας, ενώ στις διακεκριμένες
μορφές εκβίασης της παρ. 2 γίνεται ευθεία παραπομπή στις ανάλογες
διακεκριμένες μορφές της ληστείας χωρίς να χρειάζεται η επανάληψη των
επιμέρους στοιχείων τους.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται και μια άλλη διακεκριμένη
μορφή στο έγκλημα της απάτης, προκειμένου να καλύψει τον χώρο της
απαξίας μεταξύ του βασικού εγκλήματος και της κακουργηματικής του
μορφής, στην οποία η ζημιά είναι άνω των 120.000 ευρώ. Πρόκειται για την
απάτη με ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κάτω όμως των 120.000 ευρώ, για
την οποία προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και
χρηματική ποινή. Τέλος, στο βασικό αδίκημα περιορίζεται η ποινή μόνο στη
στερητική της ελευθερίας σε αντίθεση με τις διακεκριμένες μορφές που
απειλούνται σωρευτικά και με χρηματική ποινή.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται μια διακεκριμένη μορφή στο
έγκλημα της απάτης με υπολογιστή, προκειμένου να καλύψει τον χώρο της
απαξίας μεταξύ του βασικού εγκλήματος και της κακουργηματικής του
μορφής, στην οποία η ζημιά είναι άνω των 120.000 ευρώ. Πρόκειται για την
απάτη με ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κάτω όμως των 120.000 ευρώ, για
την οποία προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και
χρηματική ποινή. Τέλος, στο βασικό αδίκημα περιορίζεται η ποινή μόνο στη
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στερητική της ελευθερίας σε αντίθεση με τις διακεκριμένες μορφές που
απειλούνται σωρευτικά και με χρηματική ποινή.
89

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται και μια άλλη διακεκριμένη
μορφή στο έγκλημα της απιστίας προκειμένου να καλύψει τον χώρο της
απαξίας μεταξύ του βασικού εγκλήματος και της κακουργηματικής του
μορφής, στην οποία η ζημιά είναι άνω των 120.000 ευρώ. Πρόκειται για την
απιστία με ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κάτω όμως των 120.000 ευρώ, για
την οποία προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και
χρηματική ποινή. Τέλος, στο βασικό αδίκημα περιορίζεται η ποινή μόνο στη
στερητική της ελευθερίας σε αντίθεση με τις διακεκριμένες μορφές που
απειλούνται σωρευτικά και με χρηματική ποινή.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης
προϊόντων εγκλήματος προβλέπεται αυξημένη ποινή έως τρία (3) έτη χωρίς
τη δυνατότητα επιβολής μόνο χρηματικής ποινής, προκειμένου να
καλυφθούν και βαρύτερες περιπτώσεις κλεπταποδόχων, όπως αυτών που
στην ουσία λειτουργούν επαγγελματικά. Ανάλογη αύξηση της στερητικής
της ελευθερίας ποινής γίνεται και στη διακεκριμένη περίπτωση που το
αδίκημα αφορά πράγμα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Στην περίπτωση αυτή αντί
της ποινής φυλάκισης και χρηματικής ποινής προβλέπεται φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Επιπλέον εισάγεται παρ.
4 στο άρθρο 394 ΠΚ, η οποία προβλέπει ότι η αποδοχή και διάθεση
προϊόντων εγκλήματος θα διώκεται κατ΄ έγκληση, εάν το αδίκημα από το
οποίο προήλθε το προϊόν διώκεται και αυτό κατ’ έγκληση. Εναρμονίζεται
έτσι η δίωξη του εν λόγω αδικήματος με εκείνη του αδικήματος από το
οποίο προέρχεται το πράγμα, καθώς το ένα έγκλημα συνδέεται αξιολογικά
με το άλλο.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στην περίπτωση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα γίνεται ρητή αναφορά στη δυνατότητα έμπρακτης μετάνοιας
και απαλλαγής από την ποινή, δυνατότητα η οποία απαλείφθηκε από την
αντίστοιχη περίπτωση δωροληψίας στον δημόσιο τομέα (235 ΠΚ).
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Mε την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος από την αλόγιστη και μη ελεγχόμενη αλιεία και ως εκ τούτου
η προώθηση μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η οποία
επιδρά και στον τομέα της αλιείας. Επιπλέον σκοπείται η τιμώρηση της
παράνομης αλιείας.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αυξάνεται η ποινή του βασικού εγκλήματος
της τοκογλυφίας στην παρ. 1 του άρθρου 404 ΠΚ όσον αφορά στο κατώτερο
της όριο (τρεις (3) μήνες αντί των δέκα (10) ημερών), ενώ προβλέπεται
σωρευτικά και όχι διαζευκτικά χρηματική ποινή. Με αυτόν τον τρόπο
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μπορούν να καλυφθούν και βαρύτερες μορφές εκμετάλλευσης της
αδυναμίας του θύματος. Ταυτόχρονα, στην παρ. 2 αναβαθμίζεται σε
κακούργημα αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ’ επάγγελμα τις τοκογλυφικές
πράξεις της προηγούμενης παραγράφου και έτσι τιμωρείται με κάθειρξη
έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή.
94

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 κρίνεται επιβεβλημένη η
κατάργηση της αθροιστικής έκτισης των χρηματικών ποινών του
προϊσχύσαντος και του ισχύοντος καθεστώτος του ΠΚ, όπως και αυτών των
ειδικών ποινικών νόμων, επειδή η αθροιστική έκτιση δεν είναι στην
περίπτωση αυτή μια δικαιολογημένη παρέκκλιση από το σύστημα της
συνολικής ποινής με ουσιαστικά κριτήρια, και δεν είναι συμβατή με την
αρχή της αναλογικότητας. Ο σχηματισμός συνολικής ποινής και μεταξύ των
διαφορετικών ειδών χρηματικής ποινής που συνυπάρχουν στο σύστημά μας
είναι εξάλλου εφικτός, στο μέτρο που και η χρηματική ποινή, η οποία
επιμετράται σε ημερήσιες μονάδες, αποδίδει τελικά ένα συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 επιδιώκεται να καλυφθεί το κενό
στον χώρο έκτισης των ποινών και η άνιση μεταχείριση των
καταδικασθέντων, που δημιουργήθηκε μετά την αλλαγή του άρθρου 94 ΠΚ
που ρυθμίζει τη συρροή ποινών και προβλέπει ως ανώτατο όριο συνολικής
ποινής κάθειρξης τα είκοσι (20) ή τα δεκαπέντε (15) έτη έναντι των είκοσι
πέντε (25) και είκοσι (20) ετών που προέβλεπε ο προϊσχύον ΠΚ και ως
ανώτατο όριο φυλάκισης τα οκτώ (8) ή τα πέντε (5) έτη έναντι των δέκα (10)
ή πέντε (5) ετών που προέβλεπε ο προϊσχύον ΠΚ. Επιπλέον, σκοπός της εν
λόγω ρύθμισης είναι να αντιμετωπιστεί σε πρακτικό επίπεδο και η
δημιουργία τριών κατηγοριών κρατουμένων οι οποίοι εκτίουν συνολική
ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης που υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη ή τα οκτώ
(8) έτη αντίστοιχα, η οποία έχει επιβληθεί αμετάκλητα πριν από την ισχύ του
νέου ΠΚ. Οι κατηγορίες αυτές είναι: εκείνοι για τους οποίους
επανακαθορίστηκε αμετάκλητα η ποινή σε είκοσι (20) έτη, εκείνοι για τους
οποίους επανακαθορίστηκε η ποινή με απόφαση που δεν κατέστη
αμετάκλητη, λόγω ασκήσεως αναίρεσης και εκείνοι που δεν προέβησαν σε
καμία ενέργεια. Ως εκ τούτου, λόγοι ισότητας και επιείκειας επιβάλλουν
επιφύλαξη ίδιας μεταχείρισης στο χώρο της έκτισης της ποινής και για τις
τρείς παραπάνω κατηγορίες καταδίκων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα και στους
νεαρούς ενήλικες στους οποίους επιβλήθηκε ποινικός σωφρονισμός σε
χρόνο που δεν είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, να τύχουν
επιεικούς μεταχείρισης με τη μετατροπή του ποινικού σωφρονισμού τους
σε μειωμένη ποινή κατά το άρθρο 133 ΠΚ με δικαστική απόφαση. Η εν λόγω
πρόβλεψη βρίσκεται σε αντιστοιχία με την προτεινόμενη αντικατάσταση
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του άρθρου 133 ΠΚ περί δυνατότητας επιβολής μειωμένης ποινής από το
δικαστήριο στους νεαρούς δράστες για λόγους επιείκειας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 4 σκοπείται η αποφυγή επίδοσης
νέου κλητηρίου θεσπίσματος σε υποθέσεις στις οποίες μεταβάλλεται η
καθ΄ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου.
95

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 10
του ν. 2447/1996 (Α΄278) που ρυθμίζει τις παραβάσεις σχετικά με την
υιοθεσία ανηλίκου, καθότι το αξιόποινο της ανωτέρω διάταξης καλύπτεται
από το άρθρο 360 Α του ΠΚ.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναγνωρίζεται ρητά στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου το δικαίωμα να διατάξει την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα
διεξαγωγή της ανάκρισης και εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο επί
των κακουργημάτων του 19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του ΠΚ. Έτσι,
τονίζεται εμφατικά η εξαιρετική φύση των συγκεκριμένων εγκλημάτων –
διευκολύνεται η αμεσότητα των νόμιμων ενεργειών της και αναδεικνύεται
η λειτουργικότητα της παρέμβασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιλύεται χρονίζον δογματικό πρόβλημα,
που δημιούργησε διχογνωμίες σε επιστήμη και νομολογία, με τη πρόβλεψη
περιπτώσεων υποχρεωτικής διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης όταν η
πράξη φέρεται να έχει τελεσθεί από ανήλικο. Έτσι, αποφεύγεται το
ενδεχόμενο μειωμένης προστασίας του ανηλίκου.
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Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) καταργήθηκε η
αρμοδιότητα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την εποπτεία και τον
συντονισμό των εισαγγελέων διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, με τη
σχετική αρμοδιότητα να έχει περιέλθει πλέον, δυνάμει του άρθρου 35
Κ.Π.Δ., στον Προϊστάμενο Εισαγγελέα του τμήματος Οικονομικού
Εγκλήματος. Κατά το άρθρο 34 Κ.Π.Δ., η κατά τόπον αρμοδιότητα των
εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια και
ως εκ τούτου την αρμοδιότητα του άρθρου 47 για την έκδοση της σχετικής
πράξης χαρακτηρισμού ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος ασκούν, πλέον,
μόνο οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επί εκκρεμοδικίας, εισάγεται ρητά το
απαράδεκτο της χρονικά μεταγενέστερης ποινικής δίωξης, ανεξάρτητα από
τον δείκτη της δικονομικής της ωριμότητας. Κατά συνέπεια, η διαδικασία
απλουστεύεται, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο οι μεθοδεύσεις
αποφεύγονται.
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Η αντικατάσταση του άρθρου 351 ΠΚ με το άρθρο 351 Α ΠΚ αποτελεί
εναρμόνιση με τον Ποινικό Κώδικα, σύμφωνα με τον οποίο το άρθρο 351
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έχει καταργηθεί.
101

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται, πλέον, κατά τη διάρκεια
κύριας ανάκρισης ο αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου από το
δικαστήριο και σε ανηλίκους που κατηγορούνται για κακούργημα ή
πλημμέλημα χωρίς, μάλιστα, τη δυνατότητα παραίτησης από το δικαίωμα
αυτό. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί να συμπληρώσει την πρόβλεψη που
υφίσταται ως προς το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο κατά τη διάρκεια
της κύριας ανάκρισης και για τους ανήλικους κατηγορουμένους, καθώς και
να εναρμονιστεί με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.4689/2020 (Α΄103), που
ενσωμάτωσε σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπει τη
συνδρομή από δικηγόρο σε ανήλικους δράστες σε όλα τα στάδια της
ποινικής διαδικασίας.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ενισχύεται, κατά λελογισμένο τρόπο, η
αρμοδιότητα του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων, με την προσθήκη
κακουργημάτων του ν.δ. 86/1969 («Δασικός Κώδικας» Α΄7) και του ν.
998/1979 («περί προστασίας δασών», Α΄289). Επί των προστιθέμενων
κακουργημάτων η αποδεικτική διαδικασία είναι απλή και τα αναφυόμενα
ερμηνευτικά προβλήματα ευχερή στην αντιμετώπισή τους.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αναδιατυπώνεται η περ. 6 της παρ. Α του
άρθρου 111 ΚΠΔ και μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του τριμελούς
εφετείου και τα κακουργήματα αρμοδιότητας μονομελούς εφετείου των
προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας. Έτσι, αποφεύγεται το λογικά και
δογματικά ανακόλουθο σχήμα, βαρύτερα εγκλήματα, όπως κακουργήματα
αρμοδιότητας μονομελούς εφετείου, να υπάγονται στην αρμοδιότητα
κατώτερου δικαστηρίου.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η διαγραφή των εγκλημάτων
της παρ. 1 του άρθρου 235 Π.Κ. και της παρ. 1 του άρθρου 236 Π.Κ. από την
αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου και η υπαγωγή τους στο
τριμελές πλημμελειοδικείο, λόγω του ότι έχουν αυξηθεί οι ποινές τους.
Επιπλέον προβλέπεται η υπαγωγή στην αρμοδιότητα του μονομελούς
πλημμελειοδικείου των εγκλημάτων του άρθρου 57 του ν. 4497/2017
(Α΄171) και της παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ, λόγω της φύσεως των
συγκεκριμένων αδικημάτων.
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Η αλλαγή του τίτλου συντελείται για να ευθυγραμμιστεί με το περιεχόμενο
του άρθρου, αφού το άρθρο αφορά σε όλα τα πλημμελήματα σε βάρος
μελών δικαστηρίου και όχι μόνον στην εξύβριση ή δυσφήμηση μελών
δικαστηρίου. Η μεταβολή του περιεχομένου του δεύτερου εδαφίου έγινε
προκειμένου να εναρμονισθεί η ρύθμιση με τα ισχύοντα στον Κώδικα περί
Δικηγόρων.
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106

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προσθήκη στην περ. β’ γίνεται,
προκειμένου να διευκρινιστεί ότι το αναρμόδιο δικαστήριο παύει οριστικά
ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη, με την προϋπόθεση ότι είναι
κατά βαθμό ανώτερο από το αρμόδιο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται η
οικονομία της δίκης και η μη επανάληψη των διαδικαστικών πράξεων.

107

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, με την προσθήκη νέας παρ. 4 αποφεύγεται
η επαναφορά της υπόθεσης στη προδικασία, αφού η αποδεικτική
διαδικασία του ακροατηρίου υποκαθιστά την κυρία ανάκριση, επανάληψη
της οποίας δεν είναι αναγκαία εάν ήδη αυτή είχε διενεργηθεί. Έτσι, και η
ταχύτητα της δίκης προωθείται και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου δεν
παραβλάπτονται.

108

Η προτεινόμενη ρύθμιση εισάγει πρόβλεψη για ανέκκλητη εκδίκαση της
υπόθεσης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με στόχο την επιτάχυνση της
διαδικασίας χωρίς να παρουσιάζεται δικαιοκρατικό έλλειμμα, στον βαθμό
που έχουν συντελεσθεί σε επίπεδο ουσίας δύο συζητήσεις από τις οποίες η
μία σε ανώτερο δικαστήριο κατά βαθμό.

109

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της εν λόγω
διάταξης, καθότι με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4745/2020 (Α΄214) που
αντικατέστησε το άρθρο 33 του ΚΠΔ καταργήθηκε η αρμοδιότητα του
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την εποπτεία και τον συντονισμό των
εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος, με τη σχετική αρμοδιότητα να έχει
πλέον περιέλθει δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 33 ΚΠΔ στον Προϊστάμενο
του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος.

110

Η εξαίρεση των αυτόφωρων εγκλημάτων από την εφαρμογή των άρθρων
204 έως 208 είναι αναγκαία, αφού σε διαφορετική περίπτωση, κατά κανόνα,
η υλοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας καθίσταται ανέφικτη. Η
αναμόρφωση των παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου αποσκοπεί στην
απλούστευση των αντίστοιχων διαδικασιών.

111

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η αναδιατύπωση του κειμένου κρίνεται
νομοτεχνικά επιβεβλημένη, επιπλέον δε ουσιαστικοποιείται ο αποδεικτικός
περιορισμός με την εισαγόμενη αξίωση για ρητή αναφορά στην
καταδικαστική απόφαση και του άλλου αποδεικτικού μέσου που ενισχύει τη
συμβολή του συγκατηγορουμένου.

112

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στα μέτρα προστασίας της παρ. 4
προστίθεται και η μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα, μέτρο που σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να κριθεί αναγκαίο για την αποτελεσματική προστασία
από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων και των
προσώπων που βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων
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για τις πράξεις της συγκρότησης ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή
σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε συναφείς πράξεις.
113

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, κρίθηκε αναγκαία η αναδιατύπωση του
περιεχομένου της παρ. 2, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα
του κατηγορούμενου για μια δίκαιη δίκη.

114

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού που
δημιουργήθηκε με την κατάργηση του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 239 του ΚΠΔ με το άρθρο 20 του ν.
4689/2020 (Α’ 103), λόγω της ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν στην
ατομική αξιολόγηση των ανηλίκων υπόπτων ή κατηγορουμένων με το άρθρο
7 του ως άνω νόμου, καθώς και στην εναρμόνιση της εν λόγω διάταξης με
το άρθρο 68 του ν. 4478/2017 που αφορά στην ατομική αξιολόγηση των
ανήλικων θυμάτων (άρθρο 22 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ). Το ανήλικο θύμα
χρήζει ειδικής ανάγκης προστασίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου να υποστεί
δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και
αντεκδίκηση. Ως εκ τούτου με την απάλειψη του όρου «υποχρεωτικά»
δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλεται σε ατομική αξιολόγηση είτε στα
αυτοτελή γραφεία προστασίας ανήλικων θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού» και
όπου δεν υπάρχουν αυτά, η αξιολόγηση θα διενεργείται από τα αυτοτελή
γραφεία επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής σε συνεργασία με
τους ειδικούς παιδοψυχολόγους.

115

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εμπλουτίζεται ο κατάλογος των αδικημάτων
της παρ. 1 του άρθρου 228 ΚΠΔ, με τα αδικήματα της αρπαγής ανηλίκων,
του βιασμού, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε εργασιακό
χώρο, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, της
κατάχρησης σε γενετήσια πράξη, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών
και της μαστροπείας. Με την ανωτέρω προσθήκη σκοπείται η προστασία
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως πολιτών τρίτων χωρών, θυμάτων
σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, που, λόγω της θέσης τους
και της κακοποίησης που έχουν υποστεί, αδυνατούν να καταθέτουν χωρίς
την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων, στο πλαίσιο εναρμόνισης του
ποινικού δικαιϊκού μας συστήματος με ευρωπαϊκές συμβάσεις που
ρυθμίζουν τα δικαιώματα προστασίας και αξιολόγησης των ενηλίκων
θυμάτων. Επιπλέον, η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην αποφυγή της
δευτερογενούς θυματοποίησης των θυμάτων, που προέρχεται από την
επανειλημμένη εξέτασή τους από τις αρχές. Η παρ. 6 αποσκοπεί να καλύψει
το κενό που δημιουργήθηκε με την κατάργηση του δεύτερου, τρίτου και
τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 239 του ΚΠΔ με το άρθρο 20 ν.
4689/2020 (Α’ 103) και να εναρμονίσει την εν λόγω διάταξη με το άρθρο 68
του ν. 4478/2017 που αφορά στην ατομική αξιολόγηση των ενήλικων
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θυμάτων (άρθρο 22 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ).
116

Η προσθήκη του εδαφίου στη παρ. 1 στοχεύει στην υπέρβαση του διχασμού
της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων που ανέκυψαν ως προς τα
τελούμενα από έναν ή περισσότερους κατηγορουμένους συναφή
εγκλήματα.

117

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η διαγραφή από την παρ. 3 της λέξης «Οι»
έγινε για νομοτεχνικούς λόγους.

118

Η προτεινόμενη ρύθμιση, είναι αναγκαία για να υπάρξει εναρμόνιση με τη
παραδοχή του νέου ΚΠΔ ότι ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική
επιτήρηση, σε αντίθεση με τον προϊσχύσαντα κώδικα ποινικής δικονομίας,
δεν αποτελεί περιοριστικό όρο.

119

Η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 294 ΚΠΔ που αφορά στην
αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης μετά το παραπεμπτικό βούλευμα
στοχεύει στην κανονιστική ρύθμιση του μετά την παραπομπή διαδικαστικού
σταδίου.

120

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιλύεται το διχάσαν επιστήμη και
νομολογία ζήτημα της επιβολής ή μη περιοριστικών όρων σε βάρος
ανηλίκου πέραν των πράξεων για τις οποίες επιτρέπεται προσωρινή
κράτηση.

121

Με την αλλαγή του τίτλου του άρθρου επιτυγχάνεται η εναρμόνισή του με
το περιεχόμενο της διάταξης. Επιπλέον, η προσθήκη στο περιεχόμενο της
περ. β’ της παρ. 1 ήταν αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα
της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή κατά
επιβάλλουσας περιοριστικούς όρους διάταξης του ανακριτή. Η προσθήκη
που γίνεται στην παρ. 4 πληρώνει αντίστοιχο κενό που αφορά την άρση ή
αντικατάσταση των περιοριστικών όρων.

122

Η αναδιατύπωση της παρ. 4 αποτυπώνει την εναρμόνιση με την νέα φύση
του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, ο οποίος
δεν αποτελεί, πλέον, περιοριστικό όρο.

123

Η αντικατάσταση του τίτλου οφείλεται στην ανάγκη ανταπόκρισής του προς
το όλο περιεχόμενο της διάταξης που αφορά εγκλήματα που συρρέουν κατ’
ιδέαν ή κατ’ εξακολούθηση.

124

Η αντικατάσταση του τίτλου πρέπει να αποδοθεί στην αναγκαιότητα
ευθυγράμμισής του με το περιεχόμενο του άρθρου. Επιπλέον, η
τροποποίηση της παρ. 1 κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν
περιπτώσεις όπου ακυρώνεται η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο ή
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εκδικάζεται η υπόθεση από το δικαστήριο.
125

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στο να αρθεί οιαδήποτε αμφισβήτηση
ως προς την απόδοση της εγγύησης στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος
αθωωθεί ή δεν γίνει κατηγορία, ή παύσει εναντίον του η ποινική δίωξη ή
αυτή κηρυχθεί απαράδεκτη και έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή δεν έχει
παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση αυτού, εφόσον παύει να ισχύει ο
δικαιολογητικός λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε, ήτοι η εξασφάλιση της
παρουσίας του κατηγορουμένου στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και η
υποβολή του στην εκτέλεση της απόφασης που θα εκδοθεί. Επιπλέον η
αναδιατύπωση των δύο παραγράφων και η προσθήκη τρίτης
συντελέσθηκαν με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων αρμοδιότητας
που ανέκυψαν στην πράξη και για να τονισθεί η δυνατότητα εφαρμογής του
άρθρου 145 ΚΠΔ.

126

Προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 245 ΚΠΔ, ως προς την
περάτωση της κυρίας ανάκρισης επί πλημμελημάτων.

127

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προσθήκη και των πλημμελημάτων για τα
οποία ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, κρίνεται
αναγκαία λόγω της βαρύτητας των συγκεκριμένων πράξεων και των
συνεπειών που για αυτές επιφυλάσσει ο ΠΚ.

128

Η αναδιατύπωση της παρ. 2 κρίθηκε αναγκαία για να διευκρινιστεί
απολύτως ότι η διάταξη αφορά και στη βελτίωση της κατηγορίας και τον
ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, επιπλέον δε για να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο επιβαρύνσεως της θέσης του κατηγορουμένου από το
δικαστήριο με την απαγγελία της απόφασής του, χωρίς να έχει ακουστεί
προηγουμένως ο κατηγορούμενος.

129

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η αναδιατύπωση του πρώτου εδαφίου
οφείλεται σε καθαρά νομοτεχνικούς λόγους, με δεδομένο ότι η ακύρωση
απόφασης είναι επιτρεπτή και επί εξαρχής ανέκκλητης και επί
(μεταγενέστερα) καταστήσασας ανέκκλητης απόφασης.

130

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επανέρχεται το περιεχόμενο του
ταυτάριθμου άρθρου του προϊσχύσαντος ΚΠΔ, ενόψει του ότι κρίθηκε πως
η επανάληψη διαδικασίας δεν αποτελεί, ως στρεφόμενη κατά αμετάκλητης
απόφασης, ένδικο μέσο, αλλά ένδικο βοήθημα, όπως παγίως δέχεται ο
Άρειος Πάγος. Εξάλλου η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας εντάσσεται
ως ένδικό βοήθημα στην πρόβλεψη του άρθρου 463 ΚΠΔ. Από την άλλη, οι
περισσότερες από τις γενικές αρχές των ενδίκων μέσων καταγράφονται
ειδικότερα στα άρθρα 525 επ. ΚΠΔ.
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131

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για να διασαφηνιστεί ότι η
κρίση για την άσκηση των ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα γίνεται άπαξ
σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, προς αποφυγή ερμηνευτικών προβλημάτων

132

Με την αναδιατύπωση της παρ. 1 δηλώνεται ότι η ανασταλτική δύναμη του
ενδίκου μέσου προϋποθέτει παραδεκτό ένδικο μέσο. Με την προσθήκη της
παρ. 2 αναφορικά με τα ορκωτά δικαστήρια διευκρινίζεται το ζήτημα της
χορήγησης αναστολής σε περίπτωση που δεν συνεδριάζει το Μικτό Ορκωτό
Δικαστήριο ή το Μικτό Ορκωτό Εφετείο επιλύοντας έτσι συγκεκριμένο
ερμηνευτικό πρόβλημα ως προς το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να
χορηγήσει αναστολή, κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που δέχθηκε η ολομέλεια
του Αρείου Πάγου.

133

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προσθήκη της περίπτωσης της αίτησης της
«έκδοσης» ευρωπαϊκού εντάλματος οφείλεται στη ταυτότητα του νομικού
λόγου. Οι αλλαγές αποσκοπούν στο να λυθούν ανακύψαντα προβλήματα
και δη εκείνα που αφορούν στην έναρξη του χρόνου παραγραφής της ποινής
και τον προσδιορισμό του χρόνου εντός του οποίου πρέπει να
καθαρογραφεί η εκκλητή πρωτόδικη απόφαση.

134

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης
αναίρεσης από τον κατηγορούμενο και με δήλωσή του, διατυπώνοντας τους
λόγους για τους οποίους ασκείται το εν λόγω ένδικο μέσο.

135

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εντάσσεται ως προϋπόθεση του
παραδεκτού του ενδίκου μέσου η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος και
προβλέπεται η μη αναγκαιότητα της μεταγωγής του κρατουμένου όταν
αυτός ασκεί αναίρεση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 476.

136

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η γενόμενη προσθήκη επιδιώκει να
διευκρινίσει με καθαρότητα ότι οι περιοριστικά αναφερόμενοι στο άρθρο
478 ΚΠΔ λόγοι έφεσης δεν αφορούν παρά μόνο το είδος του βουλεύματος
που καταγράφεται στο άρθρο αυτό.

137

Με την προτεινόμενη διάταξη, η απάλειψη του όρου «ευθεία» γίνεται με
σκοπό να περιληφθεί στους λόγους εφέσεως και η έλλειψη νόμιμης βάσης
του βουλεύματος, ρύθμιση που κρίνεται αναγκαία εξαιτίας της βαρύτητας
της συγκεκριμένης πλημμέλειας και της ανυπαρξίας αντίστοιχης διάκρισης
στο αναιρετικό πεδίο.

138

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να αποφεύγεται
η αναιρετική κρίση όσο εκκρεμεί η εκφορά κρίσεως για την ίδια υπόθεση
από δικαστικούς σχηματισμούς ουσίας.
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139

Με την αναδιατύπωση της παρ. 2 καθίσταται σαφές ότι η αυτεπάγγελτη
έρευνα προϋποθέτει συνολικά παραδεκτή αναίρεση.

140

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιτρέπεται η αυτεπάγγελτη έρευνα
πλημμελειών, όπως δεδικασμένου – εκκρεμοδικίας – παραγραφής του
αξιοποίνου και απόλυτης ακυρότητας, με την προϋπόθεση ότι η έφεση είναι
παραδεκτή. Κατ΄αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η οικονομία της δίκης και
ουσιαστικοποιείται η προστασία του εκκαλούντος.

141

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η διαγραφή της περ. δ’ στην παρ. 1
οφείλεται στο ότι τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει στον ισχύοντα ΠΚ. Στην
περ. β’ της παρ. 1 η προσθήκη δίπλα στον συμμέτοχο και του δράστη
συναφούς εγκλήματος στοχεύει στην ενότητα αντιμετώπισης των
αδικημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 128 ΚΠΔ.

142

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η επίτευξη συμβατότητας με τις
μεταβολές που επήλθαν στα άρθρα 80 και 81 ΠΚ, ενόψει του ότι
καταργήθηκε η φυλάκιση ως υποκατάσταση ποινής της χρηματικής ποινής
και της κοινωφελούς εργασίας. Ως εκ τούτου παύει πλέον να αποτελεί και
μέγεθος για το εκκλητό της απόφασης κατά το άρθρο 490 ΚΠΔ.

143

Η προσθήκη και του «Μονομελούς» εφετείου αποσκοπεί σε αποκατάσταση
παραδρομής.

144

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η αναδιατύπωση των παρ. 3 και 4 οφείλεται
στην εκτίμηση ότι οι πράξεις των ανηλίκων αποτελούν κατά το άρθρο 18 ΠΚ
πλημμελήματα, η παραγνώριση δε αυτού του χαρακτήρα τους εγκυμονεί
κίνδυνο δυσμενέστερης μεταχείρισης του ανηλίκου από τον ενήλικο.

145

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προσθήκη του τελευταίου εδαφίου
αφενός πληρώνει νομοθετικό κενό, αφετέρου αποτρέπει τον κίνδυνο
θεωρήσεως του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου.

146

Η τροποποίηση της παρ. 2 έγκειται στην ανάγκη ικανοποίησης
συστηματικής ερμηνείας. Η αναδιατύπωση της παρ. 3 στοχεύει να
καταδείξει ότι η δικαιοδοσία του δικαστηρίου προϋποθέτει συνολικά
παραδεκτή έφεση. Με την προσθήκη της παρ. 4 επαναφέρεται αντίστοιχη
ρύθμιση του προϊσχύσαντος ΚΠΔ, ενισχυμένη όμως δικαιοκρατικά με την
πρόβλεψη της δυνατότητας ακύρωσης της διαδικασίας.

147

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διευκρινίζεται το αρμόδιο για την τύχη της
εγγύησης δικαστήριο, προκειμένου να επιλυθούν ερμηνευτικά προβλήματα
που ανακύπτουν στην πράξη.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η αντικατάσταση της προθεσμίας των 30
ημερών σε 1 μήνα αποτρέπει εσφαλμένους υπολογισμούς της σχετικής
προθεσμίας, εναρμονίζοντας την τελευταία σε επίπεδο εκτάσεως με τις
ρυθμίσεις άλλων άρθρων.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προσθήκη και της εκκρεμοδικίας ως
αυτεπαγγέλτως ερευνώμενου λόγου καθίσταται αναγκαία μετά την ρητή
πρόβλεψη του στον ΚΠΔ. Η επιλογή του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης
του Αρείου Πάγου ως κρίσιμου μεγέθους για την εφαρμογή του
επιεικέστερου νόμου επιλύει αντίστοιχο, ανακύψαν νομολογιακά,
πρόβλημα.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η τροποποίηση συντελέσθηκε για να
αποτραπεί το ήδη παρατηρούμενο φαινόμενο καταθέσεως σημειώματος
από μέρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την ημέρα συζήτησης της
αναιρέσεως – πρακτική που δεν υπηρετούσε τη δυνατότητα οργανώσεως
άμυνας από μέρους των διαδίκων.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, απαλείφεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου
514, καθώς το περιεχόμενό του καλύπτεται από τη γενική πρόβλεψη του
άρθρου 466 παρ. 3.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, κρίθηκε αναγκαία η διαγραφή της εξαίρεσης
περί της δυνατότητας συμμετοχής ενόρκου και δικαστή από αυτούς που
δίκασαν προηγουμένως στην περίπτωση που η απόφαση αναιρέθηκε μόνο
ως προς την ποινή, διότι σε πρακτικό επίπεδο προκαλεί προβλήματα κυρίως
στους δικαστικούς σχηματισμούς των μεγάλων περιφερειών.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η διεύρυνση της προθεσμίας από έναν σε
δύο μήνες αποβλέπει στο να καταστήσει ευχερέστερη την υποβολή του
σχετικού αιτήματος για επανεξέταση προταθέντος λόγου αναίρεσης που
δεν κρίθηκε.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προσθήκη δευτέρου εδαφίου στη παρ. 1
γίνεται προκειμένου να πληρωθεί ρητά υπάρχον κενό, το οποίο
δημιούργησε διχογνωμία σε επιστήμη και νομολογία. Άλλωστε, παρόμοια
ρύθμιση υφίσταται και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε κάθε δε
περίπτωση, η φύση των ενδίκων μέσων επιβάλλει τη ρύθμιση αυτή.
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Ο τίτλος του εβδόμου κεφαλαίου μεταβάλλεται σε «ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ», ενόψει του ότι η επανάληψη διαδικασίας προτείνεται να μην
θεωρείται έκτακτο ένδικο μέσο.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αποκαθίσταται η εκ παραδρομής αναφορά
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ως εφαρμοζόμενου του άρθρου 561 αντί του ορθώς εφαρμοζόμενου 563.
157

Η αναμόρφωση του περιεχομένου της παρ. 2 οφείλεται στην ανάγκη
επίλυσης
αναφυέντων
σε
πρακτικό
επίπεδο
προβλημάτων.
Αντιμετωπίζονται προβλήματα αρμοδιότητας των δικαστηρίων ανηλίκων
για σχηματισμό συνολικής ποινής. Επιπλέον ανατίθεται στο αρμόδιο για
σχηματισμό συνολικής ποινής δικαστήριο η δικαιοδοσία των διατάξεων των
παρ. 4 και 5 του άρθρου 80 ΠΚ.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παρ.
1 επιλύει υφιστάμενο ζήτημα και μάλιστα κατά τρόπο δικαιοκρατικά
πειστικό, αφού θεωρείται ότι εκτίεται η βαρύτερη ποινή μέχρι να
σχηματιστεί συνολική ποινή, αποτρεπομένου έτσι του ενδεχομένου να
εκτιθεί ολοκληρωτικά ποινή και να μη συμπεριληφθεί στη συνολική.
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Η προτεινόμενη ρύθμιση αποβλέπει στην ανάληψη της σχετικής επιμέλειας
εκτέλεσης της ποινής από τον αρμόδιο εισαγγελέα και όχι τους γραμματείς
των δικαστηρίων. Επίσης καθίσταται σαφές το ανεπίτρεπτο της προσωπικής
κράτησης.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιδιώκεται η διευκόλυνση του καταδίκου
με την αναβολή εκτέλεσης της στερητικής της ελευθερίας ποινής που του
έχει επιβληθεί για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 556 ΚΠΔ και διευκρινίζονται με σαφήνεια τα όρια αναβολής
εκτέλεσης της ποινής.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιδιώκεται να οριστούν τα όργανα
(εισαγγελέας - δικαστήριο) που εμπλέκονται κατά περίπτωση όταν εγείρεται
αμφιβολία ή αντίρρηση σχετικά με την εκτελεστότητα, το είδος ή την
διάρκεια της ποινής.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιδιώκεται να αποτυπωθεί η βούληση του
νομοθέτη για ίση μεταχείριση ως προς όλα τα πλημμελήματα. Κατ’ αυτό τον
τρόπο με την προσθήκη στις εξαιρούμενες περιπτώσεις του άρθρου 586
ΚΠΔ, της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 1738/1987 (Α΄200), που προβλέπει
επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του α.ν. 86/1967(Α΄136) και του α.ν.
690/1945, δεν θα εξαιρούνται από την ιδιάζουσα δωσιδικία δικηγόροι ή
δικαστές για τα ανωτέρω αδικήματα.
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Με την προτεινόμενη προσθήκη του άρθρου 593 επιδιώκεται να ρυθμιστεί
το θέμα της χορήγησης αναβολής εκτέλεσης από τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών σε ποινές στερητικές της ελευθερίας που δεν εμπίπτουν στην
εφαρμογή του άρθρου 556 ΚΠΔ και αφορούν σε στερητικές της ελευθερίας
ποινές, οι οποίες με το άρθρο 82 του προϊσχύοντος ΠΚ έχουν μετατραπεί σε
χρηματικές για πράξεις τελεσθείσες μέχρι την 30η.6.2019. Η εν λόγω
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ρύθμιση ευθυγραμμίζεται με την διάταξη του άρθρου 465 του ΠΚ που
παραμένει σε ισχύ.
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Ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος.

Δ. ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Αύξηση εσόδων
Μείωση
δαπανών
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΑΜΕΣ
Α

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα
/
αποτελεσματικό
τητα

x

Άλλο
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ΕΜΜΕ
ΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

x

x

Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το όφελος του παρόντος νομοσχεδίου έγκειται στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν
κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής των νέων κωδίκων (Ποινικού και Ποινικής Δικονομίας) και την
αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου. Συγκεκριμένα, επέρχονται τροποποιήσεις, βελτιώσεις,
εξορθολογισμός των προβλεπόμενων ποινών, επαναφορά σημαντικών διατάξεων, οι οποίες είτε είχαν
καταργηθεί, είτε είχαν υποβαθμιστεί σε πλημμελήματα, επισύροντας χαμηλότερες ποινές και προκαλώντας
το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενδυναμώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών
προς την πολιτεία και η ορθή εφαρμογή των δικαιϊκών μας κανόνων.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟ
ΓΗΣ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Σχεδιασμό
ς/
προετοιμα
σία
Υποδομή /
εξοπλισμό
ς
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Προσλήψε
ις /
κινητικότη
τα
Ενημέρωσ
η
εκπαίδευσ
η
εμπλεκομέ
νων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
Α&
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Στήριξη
και
λειτουργία
διαχείριση
ς
Διαχείριση
αλλαγών
κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχή
ς στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ
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Αναγνώριση
/
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
ΔΙΑΧΕΙΡΙ
κινδύνων
ΣΗ
στους
ΚΙΝΔΥΝΩ
στόχους
Ν
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισ
ης κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝ
ΟΙ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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ΣΤ. ΈΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση
26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
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Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο (αναφέρατε)

Άρθρο 2: ΑΠ 683/2018, ΠοινΧρον 2019, σελ. 732. Ήδη ο
Άρειος Πάγος έχει δεχτεί ότι ληστές που εισήλθαν ένοπλοι στην κατοικία άλλου και αποχώρησαν άπρακτοι επειδή δεν βρήκαν τα χρήματα που αναζητούσαν, τέλεσαν απρόσφορη απόπειρα ληστείας.
Άρθρο 160: Σύμφωνη προς το πνεύμα του νομοθέτη είναι και η υπ΄αρ. 4/2021 απόφαση Ολομέλειας του ΑΠ .

Ανεξάρτητη Αρχή (αναφέρατε)
28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή δικαστήρια ή διαιτητικά όργανα

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 1

Υφιστάμενες διατάξεις
«Άρθρο 8

Στην περ. ε΄ του άρθρου 8 του ΠΚ η λέξη Εγκλήματα στην αλλοδαπή που
«ψευδορκία» αντικαθίσταται από τις λέξεις τιμωρούνται πάντοτε κατά τους
«ψευδή κατάθεση» και το άρθρο 8 ελληνικούς νόμους
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διαμορφώνεται ως εξής:

Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι
εφαρμόζονται σε ημεδαπούς και
«Άρθρο 8
αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους
Εγκλήματα
στην
αλλοδαπή
που νόμους του τόπου τέλεσης, για τις
τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς εξής πράξεις που τελέστηκαν στην
αλλοδαπή:
νόμους
Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται
σε
ημεδαπούς
και
αλλοδαπούς,
ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου
τέλεσης, για τις εξής πράξεις που
τελέστηκαν στην αλλοδαπή:

α) εσχάτη προδοσία ή «προσβολές
της διεθνούς υπόστασης της χώρας»

γ) αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως
υπάλληλοι του ελληνικού κράτους, ή
οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα,

δ) πράξη που στρέφεται εναντίον
υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή
Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή
οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον
τελείται κατά την άσκηση της
υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την
άσκηση των καθηκόντων τους,

σε βάρος του ελληνικού κράτους,

β) εγκλήματα που αφορούν τη
στρατιωτική υπηρεσία και την
α) εσχάτη προδοσία ή «προσβολές της υποχρέωση στράτευσης στην Ελλάδα,
διεθνούς υπόστασης της χώρας σε βάρος
του ελληνικού κράτους,
γ) αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως
υπάλληλοι του ελληνικού κράτους, ή
β) εγκλήματα που αφορούν τη στρατιωτική οργάνου ή οργανισμού της
υπηρεσία και την υποχρέωση στράτευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την
στην Ελλάδα,
έδρα του στην Ελλάδα,

δ) πράξη που στρέφεται εναντίον
υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή
Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται
προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά την ε) ψευδορκία σε διαδικασία που
άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με εκκρεμεί στις ελληνικές αρχές,
την άσκηση των καθηκόντων τους,
στ) τρομοκρατικές πράξεις,
ε) ψευδή κατάθεση σε διαδικασία που
εκκρεμεί στις ελληνικές αρχές,
ζ) πειρατεία,
στ) τρομοκρατικές πράξεις,

η) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα,

ζ) πειρατεία,

θ) παράνομη εμπορία ναρκωτικών,

η) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα,

ι) εμπορία ανθρώπων,

θ) παράνομη εμπορία ναρκωτικών,

ια) κάθε άλλο έγκλημα, για το οποίο
ειδικές διατάξεις ή διεθνείς
συμβάσεις υπογραμμένες και
επικυρωμένες από το ελληνικό

ι) εμπορία ανθρώπων,
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ια) κάθε άλλο έγκλημα, για το οποίο κράτος προβλέπουν την εφαρμογή
ειδικές διατάξεις ή διεθνείς συμβάσεις των ελληνικών ποινικών νόμων.».
υπογραμμένες και επικυρωμένες από το
ελληνικό
κράτος
προβλέπουν
την
εφαρμογή των ελληνικών ποινικών
νόμων.».
Άρθρο 3
Στην παρ. 2 του άρθρου 79 του ΠΚ α) η λέξη
«του εγκλήματος» αντικαθίσταται με τη
λέξη «της πράξης» β) στην περ. α’ μετά από
τις λέξεις «τη βλάβη που» προστίθεται η
λέξη «αυτή» και το άρθρο 79
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 79
Δικαστική επιμέτρηση της ποινής
1. Με την επιμέτρηση της ποινής
καθορίζεται η ανάλογη και δίκαιη τιμωρία
του εγκλήματος με βάση τη βαρύτητα της
πράξης και το βαθμό ενοχής του υπαιτίου
γι` αυτή. Το δικαστήριο σταθμίζει τα
στοιχεία που λειτουργούν υπέρ και σε
βάρος του υπαιτίου και συνεκτιμά τις
συνέπειες της ποινής για τον ίδιο και τους
οικείους του.
2. Για την εκτίμηση της βαρύτητας της πράξης το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του: α)
τη βλάβη που αυτή προξένησε ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) τη φύση, το είδος
και το αντικείμενο της πράξης, καθώς επίσης όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου μέσων και τρόπου που συνόδευσαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή της.
3. Για την εκτίμηση του βαθμού ενοχής του
υπαιτίου, το δικαστήριο εξετάζει: α) την
ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειάς
του, β) τα αίτια που τον ώθησαν στην
εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που
του δόθηκε και τον σκοπό που επιδίωξε, γ)
τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της

«Άρθρο 79
Δικαστική επιμέτρηση της ποινής
1. Με την επιμέτρηση της ποινής καθορίζεται η ανάλογη και δίκαιη τιμωρία του εγκλήματος με βάση τη βαρύτητα της πράξης και το βαθμό ενοχής
του υπαιτίου γι` αυτή. Το δικαστήριο
σταθμίζει τα στοιχεία που λειτουργούν υπέρ και σε βάρος του υπαιτίου
και συνεκτιμά τις συνέπειες της ποινής για τον ίδιο και τους οικείους του.
2. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του
εγκλήματος το δικαστήριο λαμβάνει
υπόψη του: α) τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που
προκάλεσε, β) τη φύση, το είδος και το
αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευσαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του.
3. Για την εκτίμηση του βαθμού ενοχής του υπαιτίου, το δικαστήριο εξετάζει: α) την ένταση του δόλου ή το
βαθμό της αμέλειάς του, β) τα αίτια
που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και τον σκοπό που επιδίωξε, γ)
τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της
ανάπτυξής του που επηρέασαν την
πράξη, δ) τις ατομικές και κοινωνικές
περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή
του στο μέτρο που σχετίζονται με την
πράξη, ε) τον βαθμό της δυνατότητας
και της ικανότητάς του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κατά τη
διάρκεια της πράξης και μετά την
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ανάπτυξής του που επηρέασαν την πράξη,
δ) τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις
και την προηγούμενη ζωή του στο μέτρο
που σχετίζονται με την πράξη, ε) τον βαθμό
της δυνατότητας και της ικανότητάς του να
πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του
κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την
πράξη και ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε
και την προθυμία του να επανορθώσει τις
συνέπειες της πράξης του.
4. Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του
υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) το ότι αυτός
διαδραμάτισε έναν σαφώς υποδεέστερο
ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς,
β) το ότι τέλεσε την πράξη σε
δικαιολογημένη συναισθηματική φόρτιση,
γ) το ότι έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση
των αρχών χωρίς σημαντική καθυστέρηση,
ενώ μπορούσε να διαφύγει, δ) το ότι
διευκόλυνε ουσιωδώς την εξιχνίαση του
εγκλήματος.
5. Στοιχεία που λειτουργούν σε βάρος του
υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) η κατ`
επάγγελμα τέλεση της πράξης, β) η
ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκμετάλλευση
της εμπιστοσύνης του θύματος, δ) το
γεγονός ότι το θύμα δεν μπορούσε να
προστατεύσει τον εαυτό του, ε) το ότι ο
υπαίτιος διαδραμάτισε ιθύνοντα ρόλο σε
πράξη που τελέστηκε με συμμετοχή
πολλών.
6. Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από τον
νομοθέτη για τον προσδιορισμό της
απειλούμενης ποινής δεν λαμβάνονται από
το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη κατά
την επιμέτρησή της.

πράξη και ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης
του.
4. Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του
υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) το ότι
αυτός διαδραμάτισε έναν σαφώς υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς, β) το ότι τέλεσε
την πράξη σε δικαιολογημένη συναισθηματική φόρτιση, γ) το ότι έθεσε
τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών
χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ενώ
μπορούσε να διαφύγει, δ) το ότι διευκόλυνε ουσιωδώς την εξιχνίαση του εγκλήματος.
5. Στοιχεία που λειτουργούν σε βάρος
του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) η
κατ` επάγγελμα τέλεση της πράξης, β)
η ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης του θύματος,
δ) το γεγονός ότι το θύμα δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό
του, ε) το ότι ο υπαίτιος διαδραμάτισε
ιθύνοντα ρόλο σε πράξη που τελέστηκε με συμμετοχή πολλών.
6. Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί
από τον νομοθέτη για τον προσδιορισμό της απειλούμενης ποινής δεν
λαμβάνονται από το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη κατά την επιμέτρησή της.
7. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά
οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση
του δικαστηρίου για την επιμέτρηση
της ποινής που επέβαλε.».

7. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι
λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του
δικαστηρίου για την επιμέτρηση της ποινής
που επέβαλε.»
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Άρθρο 4
Στην παρ. 4 προστίθενται οι λέξεις «και αυτεπαγγέλτως» μετά τις λέξεις «το δικαστήριο καθορίζει» και οι λέξεις «ή εφάπαξ»
μετά τις λέξεις «να καταβάλει σε δόσεις»,
οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 80 του ΠΚ αντικαθίστανται και το άρθρο 80 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής
1. Κατά την επιμέτρηση της χρηματικής
ποινής, το δικαστήριο ορίζει στην απόφαση
τόσο τον αριθμό των ημερήσιων μονάδων
όσο και το ύψος τους.
2. Κατά τον προσδιορισμό του αριθμού
των ημερήσιων μονάδων, το δικαστήριο
λαμβάνει υπόψη του μόνο τη βαρύτητα της
πράξης και την ενοχή του υπαιτίου γι` αυτή.
3. Το δικαστήριο καθορίζει το ύψος κάθε
ημερήσιας μονάδας με βάση την προσωπική και οικονομική κατάσταση του υπαιτίου, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα τα
καθαρά έσοδα που αποκτά από την εργασία του κατά μέσο όρο κάθε ημέρα, άλλα
τυχόν εισοδήματα και εν γένει την περιουσία του, καθώς και τις οικογενειακές του υποχρεώσεις. Άλλες υποχρεώσεις του μπορούν επίσης να συνυπολογισθούν από το
δικαστήριο.
4. Αν ο καταδικασθείς αδυνατεί να καταβάλει αμέσως το σύνολο της χρηματικής ποινής ή η καταβολή της θα συνεπαγόταν την
αδυναμία καταβολής της αποζημίωσης στο
θύμα, το δικαστήριο καθορίζει, και αυτεπαγγέλτως, προθεσμία, όχι μεγαλύτερη
από τρία έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να καταβάλει σε δόσεις ή εφάπαξ την ποινή του.
5. Αν η αδυναμία καταβολής της χρηματικής ποινής ή των δόσεων αυτής οφείλεται
σε ουσιώδη αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης του κα-

Άρθρο 80
Επιμέτρηση και απότιση
χρηματικής ποινής

1. Κατά την επιμέτρηση της
χρηματικής ποινής, το δικαστήριο
ορίζει στην απόφαση τόσο τον
αριθμό των ημερήσιων μονάδων όσο
και το ύψος τους.

2. Κατά τον προσδιορισμό του
αριθμού των ημερήσιων μονάδων, το
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του
μόνο τη βαρύτητα της πράξης και την
ενοχή του υπαιτίου γι` αυτή.

3. Το δικαστήριο καθορίζει το ύψος
κάθε ημερήσιας μονάδας με βάση
την προσωπική και οικονομική
κατάσταση του υπαιτίου,
λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα τα
καθαρά έσοδα που αποκτά από την
εργασία του κατά μέσο όρο κάθε
ημέρα, άλλα τυχόν εισοδήματα και εν
γένει την περιουσία του, καθώς και
τις οικογενειακές του υποχρεώσεις.
Άλλες υποχρεώσεις του μπορούν
επίσης να συνυπολογισθούν από το
δικαστήριο.

4. Αν ο καταδικασθείς αδυνατεί να
καταβάλει αμέσως το σύνολο της
χρηματικής ποινής ή η καταβολή της
θα συνεπαγόταν την αδυναμία
καταβολής της αποζημίωσης στο
θύμα, το δικαστήριο καθορίζει
προθεσμία, όχι μεγαλύτερη από τρία
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ταδικασθέντος μετά την επιβολή της ποινής, ο καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει
από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση: α) προθεσμία καταβολής της χρηματικής ποινής ή επέκταση αυτής, η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε
(5) έτη β) μείωση του ύψους της ημερήσιας
μονάδας ή γ) αντικατάσταση της χρηματικής ποινής από την προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο μέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Κάθε συγκεκριμένο αίτημα μπορεί να υποβληθεί μία μόνο φορά.
6. Σε περίπτωση μη καταβολής της χρηματικής ποινής σύμφωνα με τα παραπάνω
αυτή ή το μη καταβληθέν μέρος, βεβαιώνεται κατά το άρθρο 553 ΚΠΔ.».

έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να
καταβάλει σε δόσεις την ποινή του.

5. Αν η αδυναμία καταβολής των
δόσεων της χρηματικής ποινής
οφείλεται σε ουσιώδη αλλαγή των
όρων της προσωπικής και
οικονομικής κατάστασης του
καταδικασθέντος μετά την
επιμέτρηση της ποινής, ο
καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει από
το δικαστήριο που εξέδωσε την
απόφαση: α) διεύρυνση της
προθεσμίας καταβολής της
χρηματικής ποινής, η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα
πέντε έτη, β) μείωση του ύψους της
ημερήσιας μονάδας ή γ)
αντικατάσταση της χρηματικής
ποινής από την προσφορά
κοινωφελούς εργασίας, στο μέτρο
που ορίζει το δικαστήριο. «Κάθε
συγκεκριμένο αίτημα μπορεί να
υποβληθεί μία μόνο φορά.»
6. Μαζί με τη χρηματική ποινή το
δικαστήριο ορίζει τη στερητική της
ελευθερίας ποινή που θα πρέπει να
εκτίσει ο καταδικασθείς σε
περίπτωση μη καταβολής της
χρηματικής ποινής, η διάρκεια της
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
αριθμό των ημερήσιων μονάδων της
χρηματικής ποινής. Στην περίπτωση
αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη
του άρθρου 99.

Άρθρο 5
Στην παρ. 4 απαλείφονται η λέξη «φυλάκιση» και οι λέξεις «προς μία μέρα φυλάκισης» και στην παρ. 5 απαλείφονται οι λέξεις «και το τίμημα της ποινής που εκτίθηκε» και αναδιαμορφώνεται το δεύτερο

Άρθρο 81
Επιμέτρηση της ποινής της παροχής
κοινωφελούς εργασίας
1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής της
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εδάφιο ως προς τις περιπτώσεις και το άρθρο 81 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 81
Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας
1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας λαμβάνονται
υπόψη και η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του υπαιτίου, καθώς και οι επαγγελματικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις.
2. Στην απόφαση ορίζεται η μέγιστη διάρκεια παροχής της κοινωφελούς εργασίας,
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι
τέσσερις μήνες.
3. Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των κατά
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών προς τον παθόντα, αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του. Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της παροχής
κοινωφελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Στην απόφαση καθορίζεται και η χρηματική ποινή που θα πρέπει να αποτίσει ο καταδικασθείς, αν δεν εκτελέσει με συνέπεια
την κοινωφελή εργασία. Τέσσερις ώρες κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχούν προς μια
ημερήσια μονάδα χρηματικής ποινής.
5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που
καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με
δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας
εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη
τη συχνότητα και σοβαρότητα της
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον

παροχής κοινωφελούς εργασίας
λαμβάνονται υπόψη και η ηλικία, η
κατάσταση της υγείας του υπαιτίου,
καθώς και οι επαγγελματικές και
οικογενειακές του υποχρεώσεις.
2. Στην απόφαση ορίζεται η μέγιστη
διάρκεια παροχής της κοινωφελούς
εργασίας, που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις
μήνες.
3.
«Η
κοινωφελής
εργασία
πραγματοποιείται προς όφελος του
κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας
και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών.»
Μπορεί επίσης να αφορά και σε
παροχή υπηρεσιών προς τον παθόντα,
αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης η
οργάνωση της παροχής κοινωφελούς
εργασίας, η διαδικασία επιλογής,
ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής
εργασίας και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
4. Στην απόφαση καθορίζεται και η
φυλάκιση ή η χρηματική ποινή που θα
πρέπει να εκτίσει ο καταδικασθείς, αν
δεν εκτελέσει με συνέπεια την
κοινωφελή εργασία. Τέσσερις ώρες
κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχούν
προς μία ημέρα φυλάκισης ή μία
ημερήσια μονάδα χρηματικής ποινής.
5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον
που καταδικάστηκε ελλιπώς ή
πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο
εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής,
αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και
σοβαρότητα της παραβίασης των
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καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της
υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε
έγγραφη προειδοποίηση εκείνου που
καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση
στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής. Υπό
τις προϋποθέσεις του προηγούμενου
εδαφίου, και λαμβάνοντας υπόψη το
τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, το
Δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής μπορεί: α)
να παρατείνει την προθεσμία για την
εκτέλεση της εργασίας μέχρι ένα (1)
επιπλέον έτος, β) να επιτρέψει την
εκτέλεση της χρηματικής ποινής που είχε
καθοριστεί σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, αφού αφαιρέσει το ποσό που
αναλογεί στην ήδη εκτιθείσα ποινή
παροχής
κοινωφελούς
εργασίας,
καθορίζοντας για κάθε δύο (2) ώρες
εργασίας μία ημερήσια μονάδα χρηματικής
ποινής. Ο καταδικασθείς κλητεύεται
υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον
δέκα ημέρες πριν και μπορεί να παραστεί
αυτοπροσώπως ή με συνήγορο.».

υποχρεώσεων
από
τον
καταδικασθέντα, τον βαθμό της
υπαιτιότητάς του και το τμήμα της
ποινής που εκτίθηκε, μπορεί να: α)
προβεί σε προειδοποίηση εκείνου
που καταδικάστηκε, β) παρατείνει την
προθεσμία για την εκτέλεση της
εργασίας μέχρι ένα επιπλέον έτος, γ)
επιτρέψει
την
εκτέλεση
της
χρηματικής
ποινής
που
είχε
καθοριστεί
σύμφωνα
με
την
προηγούμενη παράγραφο, αφού
αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην
ήδη εκτελεσθείσα ποινή παροχής
κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας
για κάθε τέσσερις ώρες εργασίας μία
ημερήσια μονάδα χρηματικής ποινής,
δ) διατάσσει την έκτιση μέρους της
φυλάκισης που επιβλήθηκε σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο,
διάρκειας δέκα ημερών έως ενός
μηνός, ε) διατάσσει την έκτιση της
φυλάκισης που επιβλήθηκε σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο,
αφού αφαιρέσει τον χρόνο παροχής
κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας
για κάθε τέσσερεις ώρες εργασίας μία
ημέρα φυλάκισης.

Άρθρο 6

Άρθρο 82

Στην παρ. 4 μετά τις λέξεις «χρηματική
ποινή» προστίθενται οι λέξεις «ή παροχή
κοινωφελούς εργασίας» και το άρθρο 82
του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 82

Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης

1. Όταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή, αφαιρείται ο χρόνος
κράτησης μετά τη σύλληψη, ο χρόνος
Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής
της προσωρινής κράτησης, καθώς και
κράτησης»
ο χρόνος παραμονής σε θεραπευτικές
1. Όταν επιβάλλεται στερητική της μονάδες για διενέργεια πραγματοελευθερίας ποινή, αφαιρείται ο χρόνος γνωμοσύνης κατά τον Κώδικα Ποινικράτησης μετά τη σύλληψη, ο χρόνος της κής Δικονομίας.
προσωρινής κράτησης, καθώς και ο χρόνος
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παραμονής σε θεραπευτικές μονάδες για 2. Στην περίπτωση συρροής εγκλημάδιενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατά τον των που συνεκδικάζονται, αφαιρείται
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
από την επιβληθείσα συνολική ποινή
ο χρόνος της κράτησης που διατά2. Στην περίπτωση συρροής εγκλημάτων χθηκε για οποιοδήποτε από αυτά, απου συνεκδικάζονται, αφαιρείται από την κόμη και όταν η απόφαση κήρυξε τον
επιβληθείσα συνολική ποινή ο χρόνος της καταδικασθέντα αθώο για το έγκλημα
κράτησης που διατάχθηκε για οποιοδήποτε για το οποίο είχε κρατηθεί. Αν ο κρααπό αυτά, ακόμη και όταν η απόφαση τηθείς αθωωθεί για το έγκλημα για το
κήρυξε τον καταδικασθέντα αθώο για το οποίο είχε κρατηθεί και γι αυτά που
έγκλημα για το οποίο είχε κρατηθεί. Αν ο συνεκδικάσθηκαν, ο χρόνος κράτησης
κρατηθείς αθωωθεί για το έγκλημα για το αφαιρείται από άλλες ποινές, εφόσον
οποίο είχε κρατηθεί και γι’ αυτά που επιβάλλονται για εγκλήματα που διασυνεκδικάσθηκαν, ο χρόνος κράτησης πράχθηκαν πριν από την κράτηση.
αφαιρείται από άλλες ποινές, εφόσον 3. Η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση
επιβάλλονται
για
εγκλήματα
που των δικαστικών αποφάσεων αφαιρεί
διαπράχθηκαν πριν από την κράτηση.
από την ποινή τον χρόνο κράτησης
3. Η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των που μεσολάβησε από την έκδοση της
δικαστικών αποφάσεων αφαιρεί από την απόφασης έως τότε που αυτή έγινε αποινή τον χρόνο κράτησης που μεσολάβησε μετάκλητη.
από την έκδοση της απόφασης έως τότε 4. Όταν επιβάλλεται μόνο χρηματική
ποινή για το έγκλημα για το οποίο ο
που αυτή έγινε αμετάκλητη.
καταδικασθείς είχε κρατηθεί, αφαι4. Όταν επιβάλλεται μόνο χρηματική ποινή ρούνται από την ποινή που του επιή ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας βλήθηκε οι ημερήσιες μονάδες που αγια το έγκλημα για το οποίο ο καταδικα- ντιστοιχούν στον χρόνο της κράτησης.
σθείς είχε κρατηθεί, αφαιρούνται από την
ποινή που του επιβλήθηκε οι ημερήσιες
μονάδες που αντιστοιχούν στο χρόνο κράτησης.».
Άρθρο 7
Άρθρο 83
Η περ. γ’ του άρθρου 83 του ΠΚ τροποποιείται ως προς το πλαίσιο της μειωμένης ποινής και το άρθρο 83 του ΠΚ διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 83
Μειωμένη ποινή
Όπου στον νόμο προβλέπεται μειωμένη
ποινή χωρίς άλλο προσδιορισμό, το πλαίσιό της καθορίζεται ως εξής: α) αντί για
την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, επιβάλλεται κάθειρξη, β) αντί για την ποινή της

Μειωμένη ποινή
Όπου στον νόμο προβλέπεται μειωμένη ποινή χωρίς άλλο προσδιορισμό,
το πλαίσιό της καθορίζεται ως εξής: α)
αντί για την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, επιβάλλεται κάθειρξη, β) αντί για
την ποινή της κάθειρξης τουλάχιστον
δέκα ετών, επιβάλλεται φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών ή κάθειρξη έως
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κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή
κάθειρξη έως οκτώ έτη, γ) αντί για την
ποινή της κάθειρξης επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη
έως οκτώ έτη, δ) αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα έτη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη
έως έξι έτη, ε) σε κάθε άλλη περίπτωση, ο
δικαστής μειώνει την ποινή ελεύθερα έως
το ελάχιστο όριό της. Αν ο νόμος προβλέπει σωρευτικά ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, μπορεί να επιβληθεί και
μόνο η τελευταία.».
Άρθρο 8

οκτώ έτη, γ) αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα έτη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη έως έξι έτη, δ) σε κάθε άλλη περίπτωση, ο δικαστής μειώνει την
ποινή ελεύθερα έως το ελάχιστο όριό
της. Αν ο νόμος προβλέπει σωρευτικά
ποινή φυλάκισης και χρηματική
ποινή, μπορεί να επιβληθεί και μόνο η
τελευταία.

Στην παρ. 2 του άρθρου 94 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο που αφορά στο έγκλημα
της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά
συρροή και το άρθρο 94 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 94
Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών
της ελευθερίας ποινών
1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων
εγκλημάτων που τελέστηκαν με περισσότερες πράξεις και τιμωρούνται με πρόσκαιρες
στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, μετά την επιμέτρησή τους, συνολική
ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξημένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του
ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική
ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας
από αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε μία από τις συντρέχουσες ποινές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το
ένα δεύτερο κάθε συντρέχουσας ποινής,
ούτε μπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει
τα είκοσι έτη, όταν η βαρύτερη ποινή είναι
κάθειρξη και τα οκτώ έτη όταν πρόκειται
για φυλάκιση.

Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

Άρθρο 94

1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκλημάτων που τελέστηκαν με
περισσότερες πράξεις και τιμωρούνται με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, μετά
την επιμέτρησή τους, συνολική ποινή,
η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη
από τις συντρέχουσες ποινές επαυξημένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι
του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η
συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας από αυτές. Η επαύξηση
της βαρύτερης ποινής για κάθε μία
από τις συντρέχουσες ποινές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ένα
δεύτερο κάθε συντρέχουσας ποινής,
ούτε μπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι έτη, όταν η βαρύτερη ποινή είναι κάθειρξη και τα οκτώ
έτη όταν πρόκειται για φυλάκιση.
2. Αν τα εγκλήματα που συρρέουν τελέστηκαν με μία πράξη, το δικαστήριο
επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη από
τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι
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2. Αν τα εγκλήματα που συρρέουν τελέστηκαν με μία πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει
ελεύθερα τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο
όριο του είδους της ποινής. Στην περίπτωση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, το δικαστήριο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να
επιβάλει συνολική ποινή σύμφωνα με την
παρ. 1.
3. Αν χορηγήθηκε αμνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης, απόλυση υπό όρο ή επήλθε
παραγραφή ή αφέθηκε οπωσδήποτε η
ποινή για ένα ή περισσότερα από τα εγκλήματα που συρρέουν και των οποίων οι ποινές προσμετρήθηκαν κατά τις διατάξεις της
προηγούμενης παραγράφου, εξακολουθεί
η εκτέλεση των υπόλοιπων ποινών και, αν
συντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας προκαλεί νέα προσμέτρηση γι` αυτές, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του καταδικασθέντος.
4. Ποινές στερητικές της ελευθερίας ανώτερες του ενός έτους που επιβάλλονται για
κακούργημα ή πλημμέλημα με δόλο το οποίο τέλεσε κρατούμενος κατά τη διάρκεια
της αδείας του εκτίονται ολόκληρες μετά
την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα
επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν
κρατούμενος.
Άρθρο 9

πέρα από το ανώτατο όριο του είδους
της ποινής.
3. Αν χορηγήθηκε αμνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης, απόλυση υπό όρο ή
επήλθε παραγραφή ή αφέθηκε οπωσδήποτε η ποινή για ένα ή περισσότερα
από τα εγκλήματα που συρρέουν και
των οποίων οι ποινές προσμετρήθηκαν κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εξακολουθεί η εκτέλεση των υπόλοιπων ποινών και, αν
συντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας
προκαλεί νέα προσμέτρηση γι` αυτές,
αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του καταδικασθέντος.
4. Ποινές στερητικές της ελευθερίας
ανώτερες του ενός έτους που επιβάλλονται για κακούργημα ή πλημμέλημα
με δόλο το οποίο τέλεσε κρατούμενος
κατά τη διάρκεια της αδείας του εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της
ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν
κρατούμενος.

Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 99 αντικαθίστανται και το άρθρο 99 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 99
Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο
1. Αν κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για εγκλήματα δόλου σε στερητική της ελευθερίαςποινή μεγαλύτερη από
τρία (3) έτη με μία ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές τους δεν υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω όριο, καταδικαστεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα

Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό
όρο

Άρθρο 99

1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία
έτη, το δικαστήριο διατάσσει την
αναστολή εκτέλεσης της ποινής για
διάστημα από ένα έως τρία έτη, εκτός
αν
κρίνει,
με
βάση
ειδικά
μνημονευόμενα στην αιτιολογία
στοιχεία, ότι η εκτέλεση της ποινής
είναι απολύτως αναγκαία για να
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τρία (3) έτη, το δικαστήριομε την απόφασή
του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της
ποινής για ορισμένο διάστημα, που δεν
μπορεί να είναι κατώτερο από ένα (1) και
ανώτερο από τρία (3) έτη. Αν το δικαστήριο
κρίνει, με βάση ειδικά μνημονευόμενα
στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία,
ότι η εκτέλεση της ποινής είναι απολύτως
αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο
από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων,
εφαρμόζει το άρθρο 104Α ΠΚ, εκτός αν δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του, οπότε
διατάσσει την εκτέλεση μέρους ή ολόκληρης της ποινής. Το δικαστήριο μπορεί με ειδική αιτιολογία να χορηγήσει την αναστολή
και εφόσον οι προηγούμενες καταδίκες δεν
υπερβαίνουν συνολικά τα πέντε (5) έτη φυλάκισης, εκτός αν συντρέχει η εξαίρεση της
απόλυτης αναγκαιότητας εκτέλεσης της
ποινής. Ο χρόνος της αναστολής δεν μπορεί
να είναι βραχύτερος από τη διάρκεια της
ποινής, και αρχίζει από τότε που η απόφαση η οποία την χορηγεί καθίσταται εκτελεστή.
2. Στην ίδια απόφαση το δικαστήριο μπορεί
να προσδιορίσει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η αναστολή εκτέλεσης της
ποινής, οι οποίοι, διαζευκτικά ή σωρευτικά,
είναι ιδίως: α) η αποκατάσταση του συνόλου ή μέρους της ζημίας που προκλήθηκε
στο θύμα της αξιόποινης πράξης κατά το
μέτρο των δυνατοτήτων του καταδικασθέντος, β) η αφαίρεση της άδειας οδήγησης
για χρονικό διάστημα έως ένα έτος, αν η
πράξη συνδέεται με σοβαρή παραβίαση
των κανόνων οδήγησης, γ) η καταβολή ποσού ύψους έως δέκα χιλιάδες ευρώ για κοινωφελείς σκοπούς, δ) η εκπλήρωση υποχρεώσεων του καταδικασθέντος για διατροφή ή επιμέλεια άλλων προσώπων, ε) η
συμμετοχή του καταδικασθέντος, εφόσον
συναινεί, σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή

αποτρέψει τον καταδικασθέντα από
την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.
Ο χρόνος αναστολής δεν μπορεί να
είναι βραχύτερος από τη διάρκεια της
ποινής και αρχίζει από τη δημοσίευση
της απόφασης που χορηγεί την
αναστολή, εάν ο καταδικασθείς είναι
παρών, άλλως από την επίδοση της
απόφασης.
2. Στην ίδια απόφαση το δικαστήριο
μπορεί να προσδιορίσει τους όρους
υπό τους οποίους παρέχεται η
αναστολή εκτέλεσης της ποινής, οι
οποίοι, διαζευκτικά ή σωρευτικά,
είναι ιδίως: α) η αποκατάσταση του
συνόλου ή μέρους της ζημίας που
προκλήθηκε στο θύμα της αξιόποινης
πράξης κατά το μέτρο των
δυνατοτήτων του καταδικασθέντος, β)
η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για
χρονικό διάστημα έως ένα έτος, αν η
πράξη
συνδέεται
με
σοβαρή
παραβίαση των κανόνων οδήγησης, γ)
η καταβολή ποσού ύψους έως δέκα
χιλιάδες ευρώ για κοινωφελείς
σκοπούς,
δ)
η
εκπλήρωση
υποχρεώσεων του καταδικασθέντος
για διατροφή ή επιμέλεια άλλων
προσώπων, ε) η συμμετοχή του
καταδικασθέντος, εφόσον συναινεί,
σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή άλλο
θεραπευτικό πρόγραμμα, στ) η
συμμετοχή του καταδικασθέντος σε
συνεδρίες με επιμελητή κοινωνικής
αρωγής, ζ) η εμφάνιση στο
αστυνομικό τμήμα, η) η απαγόρευση
εξόδου από τη χώρα.
3. Μετά από αίτηση του εισαγγελέα
εκτέλεσης της ποινής ή του
καταδικασθέντος,
το
αρμόδιο
δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την
άρση ή την τροποποίηση των όρων
που έχει επιβάλει. Νέα αίτηση του
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άλλο θεραπευτικό πρόγραμμα, στ) η συμμετοχή του καταδικασθέντος σε συνεδρίες
με επιμελητή κοινωνικής αρωγής, ζ) η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, η) η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
3. Μετά από αίτηση του εισαγγελέα εκτέλεσης της ποινής ή του καταδικασθέντος,
το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την άρση ή την τροποποίηση των όρων που έχει επιβάλει. Νέα αίτηση του καταδικασθέντος μπορεί να υποβληθεί μετά
πάροδο τριμήνου από την απόρριψη της
προηγούμενης.
4. Αν ο καταδικασθείς παραβιάζει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί κατά την
κρίση του σε έγγραφη προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή ναεισαγάγει την
υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της
ποινής. Το τελευταίο, με βάση τα πιο πάνω
κριτήρια, μπορεί: α) να τροποποιήσει τους
επιβληθέντες ή να επιβάλει επιπρόσθετους
όρους, β) να διατάξει την μετατροπή της
ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας
κατά το άρθρο 104Α ΠΚ, γ) να διατάξει την
έκτιση μέρους της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκεσύμφωνα με το άρθρο 100 ΠΚ ή
την έκτιση ολόκληρης της ποινής. Ο καταδικασθείς κλητεύεταιυποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν και
μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με
συνήγορο.»
Άρθρο 10

καταδικασθέντος
μπορεί
να
υποβληθεί μετά πάροδο τριμήνου
από την απόρριψη της προηγούμενης.
4. Αν ο καταδικασθείς παραβιάζει τους
όρους που του έχουν επιβληθεί,
εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του
άρθρου 81 παρ. 5.

Άρθρο 100

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 100 ΠΚ αντικα- Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποιθίστανται και το άρθρο 100 του ΠΚ διαμορ- νής
φώνεται ως εξής :
«Άρθρο 100
1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη,

55

Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής
1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το
δικαστήριο, εφόσον κρίνει ότι η μετατροπή
της ποινής σε παροχή κοινωφελούς
εργασίας κατά το άρθρο 104Α ΠΚ δεν θα
είναι επαρκής για να αποτρέψει τον
καταδικασθέντα από την τέλεση άλλων
αξιόποινων πράξεων, και ότι για τον σκοπό
αυτό είναι απολύτως αναγκαία η έκτιση
μέρους της στερητικής της ελευθερίας
ποινής, μπορεί να διατάξει την πραγματική
εκτέλεση του μέρους αυτού, η διάρκεια του
οποίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των
δέκα ημερών ούτε ανώτερη των τριών
μηνών, και την αναστολή εκτέλεσης του
υπολοίπου.
Στην
περίπτωση
αυτή
αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου
105Β ΠΚ. Ο χρόνος δοκιμασίας για το
αναστελλόμενο μέρος της ποινής αρχίζει
μετά την ολοκλήρωση της έκτισης του
μέρους της ποινής που δεν ανεστάλη.

το δικαστήριο, εφόσον κρίνει ότι είναι
αναγκαία η έκτιση μέρους της στερητικής της ελευθερίας ποινής για να τον
αποτρέψει από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων, μπορεί να διατάξει την εκτέλεση του μέρους αυτού, η
διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα ημερών ούτε
ανώτερη των τριών μηνών και την αναστολή εκτέλεσης του υπολοίπου.
2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του προηγούμενου άρθρου έχουν και εδώ ανάλογη εφαρμογή.

2. Οι παρ. 2 και 3 του προηγούμενου
άρθρου έχουν και εδώ ανάλογη εφαρμογή.
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων μετά
την έκτιση μέρους της ποινής το δικαστήριο
εκτέλεσης της ποινής λαμβάνοντας υπόψη
την σοβαρότητα των παραβιάσεων μπορεί:
α) να τροποποιήσει τους επιβληθέντες ή να
επιβάλει επιπρόσθετους όρους, β) να
διατάξει τηνπραγματική έκτιση μέρους της
ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε, το
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
μήνες, γ) να διατάξει την έκτιση του
υπολοίπου της ποινής που ανεστάλη. Ο
καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά
στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα ημέρες
πριν
και
μπορεί
να
παραστεί
αυτοπροσώπως ή με συνήγορο.».

Άρθρο 11

Άρθρο 101
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To άρθρο 101 του ΠΚ αντικαθίσταται ως ε- Ανάκληση της αναστολής
ξής:
«Άρθρο 101
Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής,
καταστεί αμετάκλητη καταδίκη για
Ανάκληση της αναστολής
πράξη που τελέστηκε πριν από τη δημοσίευση της απόφασης για την ανα1. Αν μετά τη χορήγηση της αναστολής,
στολή, και η συνολική ποινή που επιαλλά κατά τη διάρκειά της, αποδειχθεί ότι
βάλλεται κατά το άρθρο 97 υπερβαίαυτός που την έλαβε είχε προηγουμένως
νει τα τρία έτη, η αναστολή θεωρείται
καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική
ότι δε χορηγήθηκε ποτέ, εκτός αν το
της ελευθερίας ποινή για κάποια από τις
δικαστήριο, απαγγέλλοντας τη νέα καπράξεις που ορίζει το άρθρο 99, το
ταδίκη, ρητά διατάξει με την ίδια απόδικαστήριο με αίτηση του εισαγγελέα
φαση να διατηρηθεί η αναστολή,
ανακαλεί την αναστολή που χορηγήθηκε.
λόγω της ελαφράς φύσης του πλημμε2. Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής,
λήματος για το οποίο απαγγέλθηκε η
καταστεί αμετάκλητη καταδίκη για
νέα καταδίκη.
έγκλημα δόλου που τελέστηκε πριν από
τη δημοσίευση της απόφασης για την
αναστολή, και η ποινή που επιβλήθηκε με
μια
ή
περισσότερες
αποφάσεις
υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη, η
αναστολή θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε
ποτέ, εκτός αν το δικαστήριο,
απαγγέλλοντας τη νέα καταδίκη, ρητά
διατάξει με την ίδια απόφαση να
διατηρηθεί η αναστολή, επειδή η
εκτέλεση της ποινής, την οποία αφορά η
αναστολή δεν είναι απολύτως αναγκαία.»
Άρθρο 12

Η παρ. 1 του άρθρου 102 αντικαθίσταται
και το άρθρο 102 του ΠΚ διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 102
Άρση της αναστολής
1. Αν κατά τον χρόνο της αναστολής ο καταδικασθείς καταδικαστεί και πάλι αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή
για έγκλημα δόλου που τελέστηκε κατά τη
διάρκεια της αναστολής, η αναστολή αίρεται μόλις καταστεί αμετάκλητη η νέα καταδίκη. Η ποινή που επιβλήθηκε με τη νέα καταδίκη εκτελείται στη συνέχεια μετά την

Άρθρο 102

Άρση της αναστολής
1. Αν κατά τον χρόνο της αναστολής ο
καταδικασθείς καταδικαστεί και πάλι
για έγκλημα που τελέστηκε κατά τη
διάρκεια της αναστολής, το δικαστήριο διατάσσει την άρση της αναστολής μόλις καταστεί αμετάκλητη η νέα
καταδίκη. Η ποινή που επιβλήθηκε με
τη νέα καταδίκη εκτελείται στη συνέχεια μετά την ποινή που είχε ανασταλεί, εκτός αν λόγω της ελαφράς φύσης
του πλημμελήματος που αφορά η νέα
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ποινή που είχε ανασταλεί, εκτός αν το δικαστήριο με την ίδια απόφαση ρητά διατάξει
να μην αρθεί η αναστολή, επειδή η εκτέλεση της ποινής την οποία αφορά η αναστολή δεν είναι απολύτως αναγκαία.».
2. Αν η αναστολή δεν ανακληθεί και δεν
αρθεί, η ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να μην είχε επιβληθεί.»
Άρθρο 13

καταδίκη, το δικαστήριο με την ίδια απόφαση ρητά διατάξει να μην αρθεί η
αναστολή.
2. Αν η αναστολή δεν ανακληθεί και
δεν αρθεί, η ποινή που είχε ανασταλεί
θεωρείται σαν να μην είχε επιβληθεί.

Το άρθρο 103 τροποποιείται ως προς τα άρθρα του ΠΚ στα οποία γίνεται υπαγωγή,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο
103 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 103
Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης
Αν η καταδίκη που ορίζουν τα άρθρα 99,
101, 102 επήλθε με απόφαση αλλοδαπού
δικαστηρίου, η ενέργειά της όσον αφορά
την χορήγηση, την ανάκληση και την άρση
της αναστολής κρίνεται ελεύθερα από το
δικαστήριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
σε διατάξεις διεθνών ή ευρωπαϊκών κειμένων που δεσμεύουν τη χώρα. Σε περίπτωση
άρσης της αναστολής αρμόδιο είναι το δικαστήριο που χορήγησε την αναστολή.»
Άρθρο 14

Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης

Από την παρ. 1 του άρθρου 104 απαλείφονται οι περιπτώσεις πληρωμής αστικής αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης
και το άρθρο 104 του ΠΚ διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 104
Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές
1. Η αναστολή της ποινής δεν απαλλάσσει
τον καταδικασθέντα από την πληρωμή των
δικαστικών εξόδων.
2. Οι παρεπόμενες ποινές αναστέλλονται
και εξαλείφονται μαζί με την κύρια ποινή.
Αν όμως πρόκειται για αποστέρηση θέσεων

Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις
και παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 103

Αν η καταδίκη που ορίζει το προηγούμενο άρθρο επήλθε με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, η ενέργειά της
όσον αφορά την άρση της αναστολής
κρίνεται ελεύθερα από το δικαστήριο,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε διατάξεις διεθνών ή ευρωπαϊκών κειμένων που δεσμεύουν τη χώρα.

Άρθρο 104

1. Η αναστολή της ποινής δεν απαλλάσσει τον καταδικασθέντα από την
πληρωμή των δικαστικών εξόδων, την
αστική αποζημίωση ή τη χρηματική ικανοποίηση.
2. Οι παρεπόμενες ποινές αναστέλλονται και εξαλείφονται μαζί με την κύρια ποινή. Αν όμως πρόκειται για αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων κατά
το άρθρο 60, το δικαστήριο μπορεί να
διατάξει τη μη αναστολή.

58

και αξιωμάτων κατά το άρθρο 60, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη μη αναστολή.»
Άρθρο 15
Άρθρο 104Α
Στην παρ. 1 του άρθρου 104Α απαλείφεται
η αναφορά στο άρθρο 100 του ΠΚ, τροποποιείται ως προς τις ώρες κοινωφελούς εργασίας και το άρθρο 104Α του ΠΚ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 104Α
Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή
εργασία
1. Όταν επιβάλλεται φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 99, η
ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 81), εκτός αν το δικαστήριο κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι
αυτή δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει
τον δράστη από την τέλεση άλλων εγκλημάτων. Κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί
να αντιστοιχεί σε περισσότερες από δύο ώρες κοινωφελούς εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες ώρες, ούτε να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών.».
2. Η μετατροπή δεν είναι εφικτή αν ο καταδικασθείς δεν συναινεί ή δεν είναι παρών.
Αν ο καταδικασθείς δεν ήταν παρών, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή της ποινής του
σε παροχή κοινωφελούς εργασίας με αυτοτελή αίτησή του.
3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων
της παραγράφου 1, ο καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει νέο υπολογισμό της παρεχόμενης κοινωφελούς εργασίας με αυτοτελή
αίτησή του.»

Μετατροπή της φυλάκισης
κοινωφελή εργασία

σε

1. Όταν επιβάλλεται φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη και δεν
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των
άρθρων 99 και 100, η ποινή
μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς
εργασίας (άρθρο 81), εκτός αν το
δικαστήριο
κρίνει,
με
ειδική
αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή
για να αποτρέψει τον δράστη από την
τέλεση άλλων εγκλημάτων.
Κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί να
αντιστοιχεί σε περισσότερες από τρεις
ώρες κοινωφελούς εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της
κοινωφελούς εργασίας δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ώρες,
ούτε να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των
τριών ετών.
2. Η μετατροπή δεν είναι εφικτή αν ο
καταδικασθείς δεν συναινεί ή δεν
είναι παρών. Αν ο καταδικασθείς δεν
ήταν παρών, μπορεί να ζητήσει τη
μετατροπή της ποινής του σε παροχή
κοινωφελούς εργασίας με αυτοτελή
αίτησή του.
3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των
όρων της παραγράφου 1, ο
καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει νέο
υπολογισμό
της
παρεχόμενης
κοινωφελούς εργασίας με αυτοτελή
αίτησή του.
.

Άρθρο 16

Άρθρο 104Β
Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής
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Στην παρ. 1 αντικαθίστανται οι περ. α’ και
γ’, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 104Β του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 104Β
Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής
1. Το δικαστήριο μπορεί να μην επιβάλει
ποινή στον υπαίτιο πλημμελήματος αν: α)
η βλάβη ή ο κίνδυνος που προκλήθηκαν
από την πράξη του ήταν ιδιαιτέρως μικρής
βαρύτητας, β) ο υπαίτιος έχει αποκαταστήσει στο μέτρο του δυνατού την προσβολή
που έχει προκαλέσει στον παθόντα, δείχνοντας ειλικρινή μετάνοια, γ) ο υπαίτιος έχει
πληγεί ιδιαίτερα σοβαρά από το αποτέλεσμα της πράξης του, ή δ) έχει περάσει ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα από την
τέλεση του εγκλήματος. Για να κρίνει το δικαστήριο αν δεν θα επιβάλλει ποινή ελέγχει αν αυτή, εξαιτίας μίας των ανωτέρω περιστάσεων, δεν εμφανίζεται πλέον αναγκαία ή εμφανίζεται δυσανάλογα επαχθής.
2. Το δικαστήριο δεν επιβάλλει ποινή στον
υπαίτιο πλημμελήματος, αν έχει
ολοκληρωθεί επιτυχώς διαδικασία
αποκαταστατικής δικαιοσύνης μεταξύ
αυτού και του παθόντος.»

1. Το δικαστήριο μπορεί να μην επιβάλει ποινή στον υπαίτιο πλημμελήματος αν: α) αυτός έχει πληγεί τόσο σοβαρά από το αποτέλεσμα της πράξης
του, ώστε η επιβολή της ποινής να εμφανίζεται πλέον δυσανάλογα επαχθής, β) έχει αποκαταστήσει στο μέτρο του δυνατού την προσβολή που έχει προκαλέσει στον παθόντα, δείχνοντας ειλικρινή μετάνοια, ώστε η ποινή
να μην κρίνεται πλέον αναγκαία, γ) η
βλάβη ή ο κίνδυνος που προκλήθηκαν
από την πράξη του ήταν ιδιαιτέρως μικρής βαρύτητας ή δ) έχει περάσει ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα
από την τέλεση του εγκλήματος, ώστε
η επιβολή της ποινής να μην εμφανίζεται πλέον αναγκαία, σε συνδυασμό
και με τη μικρή βαρύτητα της πράξης.
2. Το δικαστήριο δεν επιβάλλει ποινή
στον υπαίτιο πλημμελήματος, αν έχει
ολοκληρωθεί επιτυχώς διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης μεταξύ
αυτού και του παθόντος.

Άρθρο 17

Άρθρο 105

Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ΠΚ παρ. 1
τροποποιείται ως προς την προϋποθέσεις
έκτισης της ποινής στην κατοικία του
καταδικασθέντος, προστίθεται τελευταίο
εδάφιο, στην παρ. 2 προστίθεται η γνώμη
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ),
στην παρ. 3 τροποποιείται το δεύτερο
εδάφιο ως προς τις προϋποθέσεις που
συντρέχουν και ως προς την αδικαιολόγητη
μη έκτιση της ποινής στην κατοικία,
προστίθεται
τελευταίο
εδάφιο,
προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 105 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:

Έκτιση της ποινής στην κατοικία
1. Όποιος καταδικάστηκε σε ποινή
στερητική της ελευθερίας έως δεκαπέντε έτη και έχει υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας εκτίει την ποινή
ή το υπόλοιπο της ποινής στην κατοικία του, εκτός αν το δικαστήριο, με ειδική αιτιολογία, κρίνει ότι η έκτιση της
ποινής σε κατάστημα κράτησης είναι
απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί
από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων. Αν το πιο πάνω
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«Άρθρο 105
Έκτιση της ποινής στην κατοικία
1. Όποιος καταδικάστηκε σε πρόσκαιρη
στερητική της ελευθερίας ποινή και έχει
υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας
εκτίει την ποινή ή το υπόλοιπο της ποινής
στην κατοικίατου, εκτός αν το δικαστήριο,
με ειδική αιτιολογία, κρίνει ότι η έκτιση της
ποινής σε κατάστημα κράτησης είναι
απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί από
την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας
εγκλημάτων. Αν το πιο πάνω όριο ηλικίας
έχει συμπληρωθεί κατά την εκδίκαση της
υπόθεσης, αποφασίζει το δικαστήριο που
επιβάλλει την ποινή. Σε κάθε άλλη
περίπτωση αποφασίζει το συμβούλιο
πλημμελειοδικών της περιοχής που
εδρεύει το δικαστήριο αυτό, μετά από
αίτηση του καταδικασθέντος. Το βούλευμα
που απορρίπτει την αίτηση υπόκειται σε
έφεση.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει, ανεξαρτήτως ποινής, και για
τις μητέρες που έχουν την επιμέλεια ανήλικων τέκνων, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας
τους. Ισχύει επίσης, χωρίς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, για εκείνους που
νοσούν από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου,
από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλονται σε τακτική αιμοκάθαρση, από
ανθεκτική φυματίωση ή είναι τετραπληγικοί, από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%),
από γεροντική άνοια ή από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου. Για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωμάτευση
δύο ιατρών δημόσιου νοσοκομείου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας μπορεί, ύστερα από γνώμη
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ),

όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί κατά
την εκδίκαση της υπόθεσης, αποφασίζει το δικαστήριο που επιβάλλει την
ποινή. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει το συμβούλιο πλημμελειοδικών της περιοχής που εδρεύει το δικαστήριο αυτό, μετά από αίτηση του καταδικασθέντος.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει, ανεξαρτήτως ποινής,
και για τις μητέρες που έχουν την επιμέλεια ανήλικων τέκνων, τα οποία δεν
έχουν συμπληρώσει το όγδοο έτος της
ηλικίας τους. Ισχύει επίσης, χωρίς τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, για
εκείνους που νοσούν από σύνδρομο
επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλονται
σε τακτική αιμοκάθαρση, από ανθεκτική φυματίωση ή είναι τετραπληγικοί, από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό
(67%), από γεροντική άνοια ή από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου.
Για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωμάτευση δύο ιατρών δημόσιου νοσοκομείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας μπορεί να προστίθενται και άλλα είδη ασθενειών ανάλογης βαρύτητας.
3. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο εάν κατά τις προηγούμενες
παραγράφους αντικαταστήσει την
στερητική της ελευθερίας ποινή με έκτισή της στην κατοικία, μπορεί να επιβάλει στον καταδικασθέντα κατάλληλους κατά την κρίση του όρους από
εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο
99 παρ. 2 περιπτώσεις δ` έως στ`, με
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να προστίθενται και άλλα είδη ασθενειών
ανάλογης βαρύτητας.
3. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο εάν κατά τις προηγούμενες παραγράφους αντικαταστήσει την στερητική της ελευθερίας ποινή με έκτισή της στην κατοικία, μπορεί να επιβάλει στον καταδικασθέντα κατάλληλους κατά την κρίση του
όρους από εκείνους που αναφέρονται
στο άρθρο 99 παρ. 2 περιπτώσεις δ` έως
στ`, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του
ίδιου άρθρου, ή έκτιση με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει την έκτιση της ποινής
στην κατοικία, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και
2 ή ότι ο καταδικασθείς αδικαιολογήτως
δεν εκτίει πραγματικά την ποινή στην κατοικία. Για την ανάκληση εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 3 του άρθρου 110 ΠΚ.
4. Ο αρμόδιος για την έκτιση της ποινής
εισαγγελέας δύναται: α) να χορηγεί άδεια
εξόδου από την κατοικία για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, β) να παραγγέλλει το αρμόδιο Α.Τ. του τόπου κατοικίας
του καταδικασθέντος να ελέγχει την
πραγματική κατ’οίκον έκτιση της ποινής.»
Άρθρο 18

ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ή έκτιση με ηλεκτρονική
επιτήρηση. Το δικαστικό συμβούλιο
μπορεί να ανακαλέσει την έκτιση της
ποινής στην κατοικία αν διαπιστωθεί
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παραγράφου 2.

Άρθρο 105Α

Παροχή κοινωφελούς εργασίας
Η παρ. 4 του άρθρου 105Α αντικαθίσταται
και το άρθρο 105Α του ΠΚ διαμορφώνεται 1. Ο καταδικαζόμενος σε ποινή φυλάως εξής:
κισης που δεν υπερβαίνει συνολικά τα
πέντε έτη, μπορεί να δηλώσει προς το
«Άρθρο 105Α
δικαστήριο ότι επιθυμεί να μετατραΠαροχή κοινωφελούς εργασίας
πεί το υπόλοιπο της ποινής του έως
τον χρόνο της υπό όρο απόλυσης,
1. Ο καταδικαζόμενος σε ποινή φυλάκισης
κατά το επόμενο άρθρο, σε παροχή
που δεν υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη,
κοινωφελούς εργασίας, αφού θα έχει
μπορεί να δηλώσει προς το δικαστήριο ότι
εκτίσει πραγματικά το ένα δέκατο αυεπιθυμεί να μετατραπεί το υπόλοιπο της
τής. Το Δικαστήριο, μετατρέπει την
ποινής του έως τον χρόνο της υπό όρο
ποινή, εν όλω ή εν μέρει, εκτός αν με
απόλυσης, κατά το επόμενο άρθρο, σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας, αφού θα
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έχει εκτίσει πραγματικά το ένα δέκατο
αυτής. Το Δικαστήριο, μετατρέπει την
ποινή, εν όλω ή εν μέρει, εκτός αν με ειδική
αιτιολογία κρίνει ότι η βαρύτητα της
πράξης, οι συνθήκες τέλεσής της και τα
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
της
προσωπικότητας του καταδικασθέντος,
καθιστούν απολύτως αναγκαία την έκτιση
της ποινής στο κατάστημα κράτησης για να
αποτραπεί η τέλεση από αυτόν άλλων
αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων.
2. Για τη μετατροπή της στερητικής της
ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς
εργασίας,
κάθε
μήνας
φυλάκισης
αντιστοιχεί σε σαράντα ώρες κοινωφελούς
εργασίας, η οποία πρέπει να εκτελεστεί
εντός του οριζόμενου στην προηγούμενη
παράγραφο χρόνου.
3. Η μετατροπή δεν προϋποθέτει
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

ειδική αιτιολογία κρίνει ότι η βαρύτητα της πράξης, οι συνθήκες τέλεσής
της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας του καταδικασθέντος, καθιστούν απολύτως αναγκαία την έκτιση της ποινής στο κατάστημα κράτησης για να αποτραπεί η
τέλεση από αυτόν άλλων αντίστοιχης
βαρύτητας εγκλημάτων.
2. Για τη μετατροπή της στερητικής
της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, κάθε μήνας φυλάκισης αντιστοιχεί σε σαράντα ώρες
κοινωφελούς εργασίας, η οποία πρέπει να εκτελεστεί εντός του οριζόμενου στην προηγούμενη παράγραφο
χρόνου.
3. Η μετατροπή δεν προϋποθέτει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
4. Οι παράγραφοι 3 και 5, περιπτώσεις
α` και ε` του άρθρου 81 ισχύουν και
στην περίπτωση αυτή.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην
περίπτωση αυτή. Αν η εργασία παρέχεται
από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή
πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο
εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού
λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα
της παραβίασης τωνυποχρεώσεων από τον
καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της
υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε
έγγραφη προειδοποίηση εκείνου που
καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση
στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής. Υπό
τις προϋποθέσεις του προηγούμενου
εδαφίου, καιλαμβάνοντας υπόψη το τμήμα
της ποινής που εκτίθηκε, το δικαστήριο
εκτέλεσης της ποινής μπορεί να διατάξει
την έκτιση της φυλάκισης που επιβλήθηκε
αφού αφαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και
τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργασίας
υπολογίζοντας αυτόν σύμφωνα με την παρ.
2.»
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Άρθρο 19

Άρθρο 105Β

Στην παρ. 1 μετά την περ. β) προστίθεται
περ. γ) , στην παρ. 4 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο ως προς τις διακριβούμενες ασθένειες, στην παρ. 6 του άρθρου
105Β προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 105Β του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 105Β
Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης
1. Όσοι καταδικάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας ποινής μπορούν αν απολυθούν
υπό τον όρο της ανάκλησης, σύμφωνα με
τις πιο κάτω διατάξεις, εφόσον έχουν εκτίσει: α) σε περίπτωση φυλάκισης, τα δύο πέμπτα αυτής, β) σε περίπτωση πρόσκαιρης
κάθειρξης, τα τρία πέμπτα αυτής, γ) σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης για τα εγκλήματα του εδ. β΄ της παρ. 6, τα τέσσερα
πέμπτα αυτής και δ) σε περίπτωση ισόβιας
κάθειρξης τουλάχιστον είκοσι έτη.
2. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης
δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη
αμετάκλητη.
3. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο καταδικασθείς
μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών, που
προβλέπεται στην παράγραφο 1. Σε κάθε
περίπτωση ο καταδικασθείς μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει είκοσι πέντε έτη και
όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει
το όριο αυτό.
4. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε ημέρα εργασίας υπολογίζεται σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις της σωφρονιστικής
νομοθεσίας. Κάθε ημέρα κράτησης κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή
παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού των

Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης
1. Όσοι καταδικάστηκαν σε στερητική
της ελευθερίας ποινή μπορούν να
απολυθούν υπό τον όρο της
ανάκλησης, σύμφωνα με τις πιο κάτω
διατάξεις, εφόσον έχουν εκτίσει:
α) σε περίπτωση φυλάκισης, τα δύο
πέμπτα αυτής,
β) σε περίπτωση πρόσκαιρης
κάθειρξης, τα τρία πέμπτα αυτής και
γ) σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης
τουλάχιστον είκοσι έτη.
2. Για τη χορήγηση της υπό όρο
απόλυσης δεν απαιτείται να έχει
καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη.
3. Στην περίπτωση που συντρέχουν
σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο
καταδικασθείς μπορεί να απολυθεί αν
έχει εκτίσει το άθροισμα των
τμημάτων
των
ποινών,
που
προβλέπεται στην παράγραφο 1. Σε
κάθε περίπτωση ο καταδικασθείς
μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει
είκοσι πέντε έτη και όταν το
παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το
όριο αυτό.
4. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε
ημέρα
εργασίας
υπολογίζεται
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
σωφρονιστικής νομοθεσίας. Κάθε
ημέρα κράτησης κρατουμένων που
πάσχουν
από
ημιπληγία
ή
παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας
ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση
μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος,
νεφρού ή μυελού των οστών ή είναι
φορείς του συνδρόμου επίκτητης
ανοσοποιητικής
ανεπάρκειας
ή
πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα
ή από νεφρική ανεπάρκεια για την
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οστών ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα ή από
νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται
τακτική αιμοκάθαρση ή από φυματίωση
κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και για: α)
κρατουμένους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, που δεν
μπορούν να εργαστούν, εφόσον κρίνεται
ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης, β) κρατουμένους με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω, γ) κρατουμένους
στους οποίους απαγορεύεται ύστερα από
γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) η ανάληψη εργασίας ή
απασχόλησης που μπορεί βάσιμα να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην υγεία τους, δ) κρατουμένους οι οποίοι νοσηλεύονται σε θεραπευτικά καταστήματα ή
νοσοκομεία εφόσον η νοσηλεία τους έχει
διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες,
ε) κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα
έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, στ)
κρατουμένους που συμμετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης
από ναρκωτικά εγκεκριμένου, κατά το άρθρο 51 του ν. 4139/2013 οργανισμού και ζ)
κρατουμένους για όσο διάστημα διαρκεί η
κράτησή τους σε χώρους αστυνομικών τμημάτων ή αστυνομικών διευθύνσεων. Η διακρίβωση των ασθενειών του δεύτερου εδαφίου καθώς και της αναπηρίας στις περ. α΄
και β΄ γίνεται με τη διαδικασία της παρ. 2
του άρθρου 105.
5. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης,
ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που
υπολογίστηκε ευεργετικά είτε κατά την
προηγούμενη παράγραφο είτε κατά τις ει-

οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση ή
από φυματίωση κατά τη διάρκεια της
θεραπείας
της,
υπολογίζεται
ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες
εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και
για: α) κρατουμένους με ποσοστό
αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%)
και άνω, που δεν μπορούν να
εργαστούν, εφόσον κρίνεται ότι η
παραμονή τους στο κατάστημα
κράτησης
καθίσταται
ιδιαίτερα
επαχθής
λόγω
αδυναμίας
αυτοεξυπηρέτησης, β) κρατουμένους
με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω, γ)
κρατουμένους
στους
οποίους
απαγορεύεται
ύστερα
από
γνωμάτευση
από
Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) η
ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης
που μπορεί βάσιμα να προκαλέσει
σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην υγεία
τους, δ) κρατουμένους οι οποίοι
νοσηλεύονται
σε
θεραπευτικά
καταστήματα ή νοσοκομεία εφόσον η
νοσηλεία τους έχει διαρκέσει
τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, ε)
κρατούμενες μητέρες για όσο
διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα
τέκνα τους, στ) κρατουμένους που
συμμετέχουν
σε
θεραπευτικό
πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης
από ναρκωτικά εγκεκριμένου, κατά το
άρθρο 51 του ν. 4139/2013
οργανισμού και ζ) κρατουμένους για
όσο διάστημα διαρκεί η κράτησή τους
σε χώρους αστυνομικών τμημάτων ή
αστυνομικών
διευθύνσεων.
Η
διακρίβωση της αναπηρίας στις
περιπτώσεις α` και β` γίνεται με τη
διαδικασία της παραγράφου 2 του
άρθρου 105.
5. Για τη χορήγηση της υπό όρο

65

δικές διατάξεις που προβλέπουν αντίστοιχο υπολογισμό.
6. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης δεν
μπορεί να χορηγηθεί στον καταδικασθέντα
απόλυση υπό όρο, αν δεν έχει παραμείνει
στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό
διάστημα ίσο με τα δύο πέμπτα της ποινής
που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαέξι έτη. Προκειμένου
για ποινές κάθειρξης που επιβλήθηκαν για
τα κακουργήματα των άρθρων 22, 23 ν.
4139/2013, 134, 187, 187 Α, 299 παρ. 1,
323Α, 324, 380, 385 καθώς και γι’ αυτά του
19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του
παρόντος Kώδικα, απόλυση υπό όρο δεν
μπορεί να χορηγηθεί στον καταδικασθέντα,
αν αυτός δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο
με τα τρία πέμπτα της ποινής που του επιβλήθηκε, και σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης δεκαοχτώ ετών. Το παραπάνω κατά περίπτωση χρονικό διάστημα προσαυξάνεται
κατά το ένα τρίτο των λοιπών ποινών που
τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση
που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε
περίπτωση όμως ο καταδικασθείς μπορεί
να απολυθεί αν έχει παραμείνει στο κατάστημα είκοσι έτη και αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν έχει παραμείνει είκοσι πέντε έτη.»
Άρθρο 20

απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε
θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε
ευεργετικά
είτε
κατά
την
προηγούμενη παράγραφο είτε κατά
τις ειδικές διατάξεις που προβλέπουν
αντίστοιχο υπολογισμό.
6. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης
δεν μπορεί να χορηγηθεί στον
καταδικασθέντα απόλυση υπό όρο, αν
δεν
έχει
παραμείνει
στο
σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό
διάστημα ίσο με τα δύο πέμπτα της
ποινής που του επιβλήθηκε και, σε
περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαέξι
έτη. Το χρονικό διάστημα των δύο
πέμπτων ή, σε περίπτωση ισόβιας
κάθειρξης, των δεκαέξι ετών,
προσαυξάνεται κατά το ένα τρίτο των
λοιπών ποινών που τυχόν έχουν
επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές
συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε
περίπτωση όμως ο καταδικασθείς
μπορεί να απολυθεί αν έχει
παραμείνει στο κατάστημα είκοσι έτη
και αν εκτίει περισσότερες ποινές
ισόβιας κάθειρξης, αν έχει παραμείνει
είκοσι πέντε έτη.

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
106 μετά τη λέξη «καθιστά» απαλείφεται
η λέξη «απολύτως», στο δεύτερο εδάφιο
μετά τις λέξεις «μόνη η» προστίθεται η
λέξη «αναιτιολόγητη» και το άρθρο 106
του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 106
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης
«1. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης

Άρθρο 106

1. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μη
χορηγηθεί αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδικασθέντος, κατά την έκτιση της ποινής του,
καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποι-
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η διαγωγή του καταδικασθέντος, κατά
την έκτιση της ποινής του, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για
να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων
αξιόποινων πράξεων. Μόνη η αναιτιολόγητη επίκληση πειθαρχικού παραπτώματος κατά την έκτιση της ποινής δεν αρκεί
για τη μη χορήγηση της απόλυσης.
2. Στον απολυόμενο μπορούν να επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις που θα αφορούν τον τρόπο της ζωής του και ιδίως
τον τόπο διαμονής του, με ανάλογη εφαρμογή των περιπτώσεων δ` έως στ` της παραγράφου 2 του άρθρου 99. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν πάντοτε να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν με αίτηση εκείνου που απολύθηκε.
3. Η εποπτεία για την τήρηση των κατά
την προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεων μπορεί να ανατεθεί και σε εταιρεία
προστασίας αποφυλακιζομένων.»
Άρθρο 21

νων πράξεων. Μόνη η επίκληση πειθαρχικού παραπτώματος κατά την έκτιση της ποινής δεν αρκεί για τη μη
χορήγηση της απόλυσης.
2. Στον απολυόμενο μπορούν να επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις που
θα αφορούν τον τρόπο της ζωής του
και ιδίως τον τόπο διαμονής του, με ανάλογη εφαρμογή των περιπτώσεων
δ` έως στ` της παραγράφου 2 του άρθρου 99. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν πάντοτε να ανακληθούν ή να
τροποποιηθούν με αίτηση εκείνου
που απολύθηκε.
3. Η εποπτεία για την τήρηση των κατά
την προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεων μπορεί να ανατεθεί και σε
εταιρεία προστασίας αποφυλακιζομένων.

Η παρ. 1 του άρθρου 107 τροποποιείται
με την προσθήκη περαιτέρω προϋπόθεσης για την ανάκληση απόλυσης, η παρ. 2
του άρθρου 107 τροποποιείται ως προς
τη δυνατότητα που απολείπεται στον κατάδικο να ζητήσει εκ νέου την υπό όρο απόλυσή του και το άρθρο 107 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:

Ανάκληση της απόλυσης

«Άρθρο 107
Ανάκληση της απόλυσης

Άρθρο 107

1. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν εκείνος που απολύθηκε δε
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις
που του επιβλήθηκαν κατά την απόλυση.
2. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος
από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής.

1. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν
εκείνος
που
απολύθηκε
δεν
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που
του επιβλήθηκαν κατά την απόλυση ή
εφόσον ασκήθηκε σε βάρος τουδίωξη για
κακούργημα
ή
πλημμέλημα
που
τιμωρείται
με
ποινή
φυλάκισης
τουλάχιστον ενός έτους, το οποίο
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τελέστηκε στο χρονικό διάστημα του
άρθρου 109.
2. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την
απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν
υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής, ο
κατάδικος όμως δεν εμποδίζεται να
ζητήσει εκ νέου την υπό όρο απόλυσή
του.».

Άρθρο 22

Άρθρο 108

Η παρ. 1 του άρθρου 108 τροποποιείται
με την προσθήκη των λέξεων «από τότε
που θα γίνει αμετάκλητη η νέα καταδίκη»,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ.
1 καθώς επίσης και παρ. 2 στο άρθρο 108
και το άρθρο 108 του ΠΚ διαμορφώνεται
ως εξής:

Άρση της απόλυσης

Η απόλυση αίρεται αν μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει το επόμενο άρθρο, εκείνος που απολύθηκε
διαπράξει έγκλημα με δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αμετακλήτως οποτεδήποτε ποινή στερητική της ελευ«Άρθρο 108
θερίας ανώτερη από ένα έτος. Στην
Άρση της απόλυσης
περίπτωση αυτή εκτίει αθροιστικά και
1. Η απόλυση αίρεται αν μέσα στο χρονικό ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούδιάστημα που προβλέπει το επόμενο άρ- μενης ποινής, το οποίο όφειλε να εκτίθρο, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έ- σει κατά τον χρόνο της απόλυσης.
γκλημα με δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αμετακλήτως οποτεδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη από ένα έτος. Στην περίπτωση αυτή εκτίει αθροιστικά, από τότε που θα γίνει αμετάκλητη η
νέα καταδίκη, και ολόκληρο το υπόλοιπο
της προηγούμενης ποινής, το οποίο όφειλε
να εκτίσει κατά τον χρόνο της απόλυσης. Σε
περίπτωση άρσης της απόλυσης για καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη εκτίει δέκα επιπλέον έτηκαι επί σωρευτικής συνδρομής ισοβίων καθείρξεων δεκαπέντε επιπλέον
έτη.
2. Η άρση της απόλυσης δεν εμποδίζει την
χορήγηση νέας υπό όρο απόλυσης.».
Άρθρο 23
Άρθρο 109
Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 109 μετά τη Συνέπειες της μη ανάκλησης και άρλέξη «ανάκληση» απαλείφονται οι λέξεις σης
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«ή άρση» και το άρθρο 109 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής :
Αν από την απόλυση περάσει το χρονικό διάστημα της ποινής το οποίο υ«Άρθρο 109
πολειπόταν για έκτιση, σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία
Συνέπειες της μη ανάκλησης
έτη, ή αν περάσουν τρία έτη χωρίς να
Αν από την απόλυση περάσει το χρονικό γίνει ανάκληση ή άρση, η ποινή θεωδιάστημα της ποινής το οποίο υπολειπόταν ρείται ότι εκτίθηκε. Η ισόβια κάθειρξη
για έκτιση, σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι θεωρείται ότι εκτίθηκε, αν περάσουν
ανώτερο από τρία έτη, ή αν περάσουν τρία δέκα έτη από την απόλυση χωρίς να
έτη χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή γίνει ανάκληση ή άρση της απόλυσης.
θεωρείται ότι εκτίθηκε. Η ισόβια κάθειρξη
θεωρείται ότι εκτίθηκε, αν περάσουν δέκα
έτη από την απόλυση χωρίς να γίνει
ανάκληση της απόλυσης.».
Άρθρο 24
Άρθρο 110
Διαδικασία για τη χορήγηση και την αΣτο άρθρο 110 προστίθεται παρ. 5 και το νάκληση της απόλυσης
άρθρο 110 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 110
Διαδικασία για τη χορήγηση και την
ανάκληση της απόλυσης
1. Για τη χορήγηση της απόλυσης υπό όρο
αποφασίζει
το
συμβούλιο
των
πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής. Ο καταδικασθείς κλητεύεται
υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη συνεδρίαση, κατά την οποία
μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με
συνήγορο που διορίζει με απλό έγγραφο
θεωρημένο από τον διευθυντή της
φυλακής ή τις αρμόδιες αρχές.
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται με
αίτηση της διεύθυνσης του καταστήματος
στο οποίο κρατείται ο καταδικασθείς. Η
αίτηση υποβάλλεται δύο μήνες πριν από τη
συμπλήρωση του χρόνου που προβλέπει το
άρθρο 105Β. Αν η διεύθυνση του
καταστήματος κρίνει ότι συντρέχουν
προϋποθέσεις για τη μη χορήγηση της

1. Για τη χορήγηση της απόλυσης υπό
όρο αποφασίζει το συμβούλιο των
πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης
της ποινής. Ο καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, κατά
την οποία μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με συνήγορο που διορίζει με απλό έγγραφο θεωρημένο από
τον διευθυντή της φυλακής ή τις αρμόδιες αρχές.
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται με
αίτηση της διεύθυνσης του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο καταδικασθείς. Η αίτηση υποβάλλεται δύο
μήνες πριν από τη συμπλήρωση του
χρόνου που προβλέπει το άρθρο
105Β. Αν η διεύθυνση του καταστήματος κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις για τη μη χορήγηση της απόλυσης, υποβάλλει σχετική αναφορά μαζί
με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας
του καταστήματος στον εισαγγελέα

69

απόλυσης, υποβάλλει σχετική αναφορά
μαζί με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας
του καταστήματος στον εισαγγελέα των
πλημμελειοδικών, ο οποίος την εισάγει στο
συμβούλιο.
3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο
δικαστικό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση
των αρχών που εποπτεύουν αυτόν που
απολύθηκε. Το εδάφιο β` της πρώτης
παραγράφου εφαρμόζεται και στην
περίπτωση αυτή.
4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για
να προληφθεί κίνδυνος της δημόσιας
τάξης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του
τόπου διαμονής εκείνου που απολύθηκε
μπορεί να διατάξει την προσωρινή
σύλληψή του ύστερα από την οποία
προκαλείται αμέσως με τη νόμιμη
διαδικασία η απόφαση για την ανάκληση.
Αν αποφασιστεί η ανάκληση, θεωρείται ότι
αυτή επήλθε την ημέρα της σύλληψης.

των πλημμελειοδικών, ο οποίος την
εισάγει στο συμβούλιο.
3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο δικαστικό συμβούλιο, ύστερα από
πρόταση των αρχών που εποπτεύουν
αυτόν που απολύθηκε. Το εδάφιο β`
της πρώτης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης,
για να προληφθεί κίνδυνος της δημόσιας τάξης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής εκείνου που απολύθηκε μπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή του ύστερα από την οποία προκαλείται αμέσως με τη νόμιμη διαδικασία η απόφαση για την ανάκληση. Αν αποφασιστεί η ανάκληση, θεωρείται ότι αυτή
επήλθε την ημέρα της σύλληψης.

5. Κατά του βουλεύματος που κρίνει τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης επιτρέπεται
έφεση από τονεισαγγελέα και τον καταδικασθέντα για οποιοδήποτε λόγο με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 473-476 ΚΠΔ.»
Άρθρο 25
Άρθρο 110Α
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του
άρθρου 110Α προστίθεται η αναφορά
στην παρ. 3 του άρθρου 106 του ΠΚ, στην
παρ. 7 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, στην
παρ. 8 προστίθεται τελευταίο εδάφιο,
προστίθεται παρ. 11 και το άρθρο 110Α
του ΠΚ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 110Α
Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον
έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική
επιτήρηση
1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή

Απόλυση υπό τον όρο της κατ` οίκον
έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική
επιτήρηση
1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή
στερητική της ελευθερίας μπορούν,
με αίτησή τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 1, να
απολυθούν υπό τον όρο του κατ`
οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική
επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο
284
Κώδικα
Ποινικής
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στερητική της ελευθερίας μπορούν, με
αίτησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 106 παρ. 1, να απολυθούν υπό τον
όρο του κατ` οίκον περιορισμού με
ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, εφόσον έχουν εκτίσει:
α) προκειμένου για φυλάκιση, το ένα
πέμπτο αυτής,
β) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα
δύο πέμπτα αυτής και
γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη,
τουλάχιστον δεκατέσσερα έτη.
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν
σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο
καταδικασθείς πρέπει να έχει εκτίσει το
άθροισμα των τμημάτων των ποινών που
προβλέπονται
στην
προηγούμενη
παράγραφο. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να
απολυθεί, αν έχει εκτίσει είκοσι δύο έτη,
ακόμη και όταν το παραπάνω άθροισμα
υπερβαίνει το όριο αυτό.
3. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε
ημέρα εργασίας υπολογίζεται σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις της σωφρονιστικής
νομοθεσίας.
4. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης,
ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που
υπολογίστηκε ευεργετικά κατά την
προηγούμενη παράγραφο. Προκειμένου
για ποινές κάθειρξης δεν μπορεί να
χορηγηθεί στον καταδικασθέντα η
απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο
σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό
διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο της ποινής
που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση
ισόβιας κάθειρξης, για δώδεκα έτη. Το
χρονικό διάστημα του ενός πέμπτου ή, σε
περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, των δώδεκα
ετών, προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο
των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν
επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές
συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση

Δικονομίας, εφόσον έχουν εκτίσει:
α) προκειμένου για φυλάκιση, το ένα
πέμπτο αυτής,
β) προκειμένου για πρόσκαιρη
κάθειρξη, τα δύο πέμπτα αυτής και
γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη,
τουλάχιστον δεκατέσσερα έτη.
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν
σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο
καταδικασθείς πρέπει να έχει εκτίσει
το άθροισμα των τμημάτωντων
ποινών που προβλέπονται στην
προηγούμενη παράγραφο. Σε κάθε
περίπτωση μπορεί να απολυθεί, αν
έχει εκτίσει είκοσι δύο έτη, ακόμη και
όταν το παραπάνω άθροισμα
υπερβαίνει το όριο αυτό.
3. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε
ημέρα
εργασίας
υπολογίζεται
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
σωφρονιστικής νομοθεσίας.
4. Για τη χορήγηση της υπό όρο
απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε
θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε
ευεργετικά κατά την προηγούμενη
παράγραφο. Προκειμένου για ποινές
κάθειρξης δεν μπορεί να χορηγηθεί
στον καταδικασθέντα η απόλυση, αν
δεν
έχει
παραμείνει
στο
σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό
διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο της
ποινής που του επιβλήθηκε και, σε
περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, για
δώδεκα έτη. Το χρονικό διάστημα του
ενός πέμπτου ή, σε περίπτωση
ισόβιας κάθειρξης, των δώδεκα ετών,
προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο
των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν
επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές
συντρέχουν σωρευτικά.
Σε κάθε περίπτωση όμως ο
καταδικασθείς μπορεί να απολυθεί αν
έχει παραμείνει στο κατάστημα
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όμως ο καταδικασθείς μπορεί να απολυθεί
αν έχει παραμείνει στο κατάστημα
δεκατέσσερα
έτη
και
αν
εκτίει
περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν
έχει παραμείνει είκοσι έτη.
5. Για την απόλυση του καταδικασθέντος
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη
αμετάκλητη.
6. Ο απολυθείς σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να
ευρίσκεται προκαθορισμένες ώρες της
ημέρας εκτός του τόπου του κατ` οίκον
περιορισμού του αποκλειστικά για λόγους
εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελματικής
κατάρτισης,
συμμετοχής
του
σε
εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης ή
απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή
αλκοόλ
ή
και
εκπλήρωσης
των
υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί. Οι
ώρες απουσίας του καταδικασθέντος από
τον τόπο του κατ` οίκον περιορισμού του
και το σύνολο των υποχρεώσεών του
καθορίζονται είτε με το βούλευμα που
διέταξε την απόλυσή του είτε μετά τη
χορηγηθείσα απόλυση, με διάταξη του
εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου
έκτισης της ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος
εισαγγελέας είτε κατόπιν αίτησης του
καταδικασθέντος είτε αυτεπαγγέλτως,
αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του
κατ` οίκον περιορισμού, την τροποποίηση
του προγράμματος των ωρών απουσίας
του καταδικασθέντος από αυτόν και την
επιβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων
του τελευταίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 2 και 3.
7. Η απόλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου μπορεί να μη χορηγηθεί,
με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 106. Η
διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 110 εφαρμόζεται αναλόγως.
8. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν ο

δεκατέσσερα έτη και αν εκτίει
περισσότερες
ποινές
ισόβιας
κάθειρξης, αν έχει παραμείνει είκοσι
έτη.
5.
Για
την
απόλυση
του
καταδικασθέντος κατά τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται
να έχει καταστεί η καταδίκη
αμετάκλητη.
6. Ο απολυθείς σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου
επιτρέπεται
να
ευρίσκεται
προκαθορισμένες ώρες της ημέρας
εκτός του τόπου του κατ` οίκον
περιορισμού του αποκλειστικά για
λόγους εργασίας, εκπαίδευσης ή
επαγγελματικής
κατάρτισης,
συμμετοχής του σε εγκεκριμένο
πρόγραμμα
συντήρησης
ή
απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες
ή αλκοόλ ή και εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων που του έχουν
επιβληθεί. Οι ώρες απουσίας του
καταδικασθέντος από τον τόπο του
κατ` οίκον περιορισμού του και το
σύνολο των υποχρεώσεών του
καθορίζονται είτε με το βούλευμα που
διέταξε την απόλυσή του είτε μετά τη
χορηγηθείσα απόλυση, με διάταξη
του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του
τόπου έκτισης της ποινής. Με διάταξή
του, ο ίδιος εισαγγελέας είτε κατόπιν
αίτησης του καταδικασθέντος είτε
αυτεπαγγέλτως, αποφασίζει για την
αλλαγή του τόπου του κατ` οίκον
περιορισμού, την τροποποίηση του
προγράμματος των ωρών απουσίας
του καταδικασθέντος από αυτόν και
την επιβολή ή τροποποίηση των
υποχρεώσεων του τελευταίου. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 106 παρ. 2.
7. Η απόλυση σύμφωνα με τις
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καταδικασθείς δεν συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και
πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας
της παράβασης των υποχρεώσεών του, του
τρόπου και των εν γένει συνθηκών που
αυτή συντελέστηκε, δεν παρέχει την
προσδοκία ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις
του στο μέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης,
ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα
σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα
ποινή. Ο καταδικασθείς διατηρεί πάντως το
δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ` άρθρο
105Β. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 110
εφαρμόζονται αναλόγως.
9. Η απόλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου αίρεται, όταν ο
καταδικασθείς, κατά το χρονικό διάστημα
που προβλέπεται στην παράγραφο 10,
τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα με
δόλο που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι μηνών, για το οποίο
καταδικάστηκε
αμετακλήτως.
Σε
περίπτωση άρσης της απόλυσης, ο χρόνος
από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν
υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο
καταδικασθείς στην περίπτωση αυτή
δικαιούται να απολυθεί υπό όρο κατ`
άρθρο 105Β, αφού παραμείνει στο
σωφρονιστικό κατάστημα ένα επιπλέον
έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο
105Β παρ. 1. Το ίδιο ισχύει αν, κατά το
χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη,
είχε ήδη χορηγηθεί απόλυση κατ’ άρθρο
105Β, χωρίς όμως να έχει παρέλθει το
χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο
άρθρο 109. Δεν εφαρμόζεται το
προηγούμενο εδάφιο, αν, κατά το χρόνο
που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε
ήδη χορηγηθεί στον καταδικασθέντα η
απόλυση υπό όρο κατ` άρθρο 105Β, χωρίς
να έχει ανακληθεί, με αποτέλεσμα η ποινή
για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση να
θεωρείται ότι έχει ήδη εκτιθεί κατά τα

διατάξεις του παρόντος άρθρου
μπορεί να μη χορηγηθεί, με ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 106.
8. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν
ο καταδικασθείς δεν συμμορφώνεται
με τις υποχρεώσεις που του
επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι
ενόψει της βαρύτητας της παράβασης
των υποχρεώσεών του, του τρόπου
και των εν γένει συνθηκών που αυτή
συντελέστηκε, δεν παρέχει την
προσδοκία ότι θα τηρήσει τις
υποχρεώσεις του στο μέλλον. Σε
περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από
την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν
υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο
καταδικασθείς διατηρεί πάντως το
δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ`
άρθρο 105Β.
9. Η απόλυση σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου
αίρεται, όταν ο καταδικασθείς, κατά
το χρονικό διάστημα που προβλέπεται
στην παράγραφο
10, τελέσει
κακούργημα ή πλημμέλημα με δόλο
που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι μηνών, για το οποίο
καταδικάστηκε αμετακλήτως. Σε
περίπτωση άρσης της απόλυσης, ο
χρόνος από την απόλυση έως τη νέα
σύλληψη δεν υπολογίζεται στην
εκτιθείσα ποινή. Ο καταδικασθείς
στην περίπτωση αυτή δικαιούται να
απολυθεί υπό όρο κατ` άρθρο 105Β,
αφού παραμείνει στο σωφρονιστικό
κατάστημα ένα επιπλέον έτος σε
σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο
105Β παρ. 1. Το ίδιο ισχύει αν, κατά το
χρόνο που κατέστη η καταδίκη
αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί
απόλυση κατ` άρθρο 105Β, χωρίς
όμως να έχει παρέλθει το χρονικό
διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο
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οριζόμενα στο άρθρο 109.
10. Η με το παρόν άρθρο χορηγούμενη
απόλυση εκτείνεται μέχρι του χρονικού
σημείου
της
χορήγησης
στον
καταδικασθέντα της απόλυσης υπό όρο
κατ’ άρθρο 105Β.
11. Στις περιπτώσεις των κακουργημάτων
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 6 του άρθρου 105Β, δεν επιτρέπεται
απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης
της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση.»

Άρθρο 26
Η παρ. 4 του άρθρου 113 αντικαθίσταται
και το άρθρο 113 του ΠΚ διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 113
Αναστολή της παραγραφής
1. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύμφωνα με διάταξη
νόμου, δεν μπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη, καθώς και για
όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και
έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αναστολή δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε έτη για τα κακουργήματα
και τρία έτη για τα πλημμελήματα. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής δεν ισχύει
όταν η αναβολή ή αναστολή της ποινικής
δίωξης, ή η αναβολή της δίκης, λαμβάνει
χώρα κατ` εφαρμογή των άρθρων 29, 59
και 61 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της δεν αναστέλλει την
παραγραφή.

109.
Δεν
εφαρμόζεται
το
προηγούμενο εδάφιο, αν, κατά το
χρόνο που κατέστη η καταδίκη
αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί στον
καταδικασθέντα η απόλυση υπό όρο
κατ` άρθρο 105Β, χωρίς να έχει
ανακληθεί, με αποτέλεσμα η ποινή
για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση
να θεωρείται ότι έχει ήδη εκτιθεί κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 109.
10. Η με το παρόν άρθρο χορηγούμενη
απόλυση εκτείνεται μέχρι του
χρονικού σημείου της χορήγησης στον
καταδικασθέντα της απόλυσης υπό
όρο κατ` άρθρο 105Β.
Άρθρο 113
Αναστολή της παραγραφής
1. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύμφωνα με
διάταξη νόμου, δεν μπορεί να αρχίσει
ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη,
καθώς και για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αναστολή δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε έτη για
τα κακουργήματα και τρία έτη για τα
πλημμελήματα. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής δεν ισχύει όταν η
αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης, ή η αναβολή της δίκης, λαμβάνει χώρα κατ` εφαρμογή των άρθρων
29, 59 και 61 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται
έγκληση, η έλλειψή της δεν αναστέλλει την παραγραφή.
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4. Η προθεσμία της παραγραφής των κακουργημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου αρχίζει από την ενηλικίωση του θύματος. Η προθεσμία της παραγραφής των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα
323Α, 324 και στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του παρόντος Κώδικα, όταν
αυτά στρέφονται κατά ανηλίκου, αρχίζει
ένα έτος μετά από την ενηλικίωση του θύματος, εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα,
και τρία έτη μετά την ενηλικίωση, εφόσον
πρόκειται για κακούργημα.».
Άρθρο 27

4. Η προθεσμία παραγραφής των κακουργημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου, αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος.

Άρθρο 119

Στο άρθρο 119 προστίθεται η επιφύλαξη σε Έναρξη του χρόνου παραγραφής των
άλλη διάταξη και το άρθρο 119 του ΠΚ ποινών
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 119
Έναρξη της παραγραφής του χρόνου των
ποινών

Η παραγραφή των ποινών αρχίζει από
την ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη.

Η παραγραφή των ποινών αρχίζει από την
ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη,
εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.».
Άρθρο 28
Άρθρο 129
Στην παρ. 3 προστίθεται τρίτο εδάφιο και η
παρ. 6 του άρθρου 129 τροποποιείται ως
προς την αναφορά στο τελούμενο έγκλημα
και την ποινή του και το άρθρο 129 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 129
Απόλυση υπό όρο
1. Το δικαστήριο απολύει υπό όρο τον
ανήλικο μετά τη λήξη του ενός δευτέρου
του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα
κράτησης νέων και ορίζει τον χρόνο της
δοκιμασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει
το υπόλοιπο της ποινής. Για τη χορήγηση
της υπό όρο απόλυσης, ως περιορισμός

Απόλυση υπό όρο
1. Το δικαστήριο απολύει υπό όρο τον
ανήλικο μετά τη λήξη του ενός δευτέρου του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και ορίζει τον
χρόνο της δοκιμασίας, που δεν μπορεί
να υπερβαίνει το υπόλοιπο της ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως περιορισμός που εκτίθηκε θεωρείται και αυτός που υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν κριθεί με ειδική
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που εκτίθηκε θεωρείται και αυτός που αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίυπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις κου κατά την έκτιση του περιορισμού
ισχύουσες διατάξεις.
καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του, για να αποτρα2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται πεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποιοπωσδήποτε, εκτός αν κριθεί με ειδική νων πράξεων.
αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίκου 3. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόκατά την έκτιση του περιορισμού καθιστά λυσης, η διεύθυνση του καταστήμααπολύτως αναγκαία τη συνέχιση της τος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος υκράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση ποβάλλει αίτηση προς το Τριμελές Διαπό αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων.
καστήριο Ανηλίκων στο Πλημμελειο3. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, δικείο του τόπου όπου εκτίεται ο πεη διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο ριορισμός μαζί με έκθεση της κοινωνικρατείται ο ανήλικος υποβάλλει αίτηση κής υπηρεσίας του καταστήματος δύο
προς το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στο μήνες πριν συμπληρωθεί η έκτιση του
Πλημμελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ενός δευτέρου του περιορισμού που
ο περιορισμός μαζί με έκθεση της επιβλήθηκε. Ο ανήλικος κλητεύεται υκοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος ποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ημέρες
δύο μήνες πριν συμπληρωθεί η έκτιση του πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηενός δευτέρου του περιορισμού που ρίου, κατά την οποία μπορεί να παραεπιβλήθηκε. Ο ανήλικος κλητεύεται στεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηυποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ημέρες θεί από συνήγορο που διορίζει με απριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, πλό έγγραφο θεωρημένο, ως προς το
κατά την οποία μπορεί να παραστεί γνήσιο της υπογραφής, από το διευαυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από θυντή του καταστήματος κράτησης,
συνήγορο που διορίζει με απλό έγγραφο από δικηγόρο ή από τις αρμόδιες αρθεωρημένο, ως προς το γνήσιο της χές. Αν η αίτηση για απόλυση υπό όρο
υπογραφής, από το διευθυντή του δε γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί να
καταστήματος κράτησης, από δικηγόρο ή υποβληθεί μετά δύο μήνες από την ααπό τις αρμόδιες αρχές. Το δικαστήριο πόρριψη, εκτός αν υπάρξουν νέα στοισυνεδριάζει υποχρεωτικά μέσα σε χεία.
δεκαπέντε ημέρες από τη συμπλήρωση 4. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να χοτης έκτισης του ημίσεος του περιορισμού ρηγηθεί και πριν από την έκτιση του επου επιβλήθηκε. Αν η αίτηση για απόλυση νός δευτέρου του περιορισμού που ευπό όρο δε γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί πιβλήθηκε, μόνο για σπουδαίους λόνα υποβληθεί μετά δύο μήνες από την γους και εφόσον έχει εκτιθεί πραγμααπόρριψη, εκτός αν υπάρξουν νέα τικά το ένα τρίτο αυτού.
5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιστοιχεία.
βληθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου
4. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να δοκιμασίας υποχρεώσεις που αφοχορηγηθεί και πριν από την έκτιση του ενός ρούν στον τρόπο ζωής του και ιδίως
δευτέρου
του
περιορισμού
που στον τόπο διαμονής, στη διαπαιδαγώεπιβλήθηκε, μόνο για σπουδαίους λόγους
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και εφόσον έχει εκτιθεί πραγματικά το ένα γηση ή την παρακολούθηση εγκεκριτρίτο αυτού.
μένου από το νόμο θεραπευτικού
προγράμματος απεξάρτησης από ναρ5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο απολυόκατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας μενος παραβιάσει τους όρους που του
υποχρεώσεις που αφορούν στον τρόπο έχουν επιβληθεί, η απόλυση μπορεί
ζωής του και ιδίως στον τόπο διαμονής, στη να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται
διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση ότι ενόψει της βαρύτητας της παράεγκεκριμένου από το νόμο θεραπευτικού βασης των υποχρεώσεών, του τρόπου
προγράμματος
απεξάρτησης
από και των εν γένει συνθηκών που αυτή
ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο συντελέσθηκε, δεν παρέχει ο ανήλιαπολυόμενος παραβιάσει τους όρους που κος την προσδοκία ότι στο μέλλον θα
του έχουν επιβληθεί, η απόλυση μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίανακληθεί, όταν πιθανολογείται ότι ενόψει πτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την
της βαρύτητας της παράβασης των απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υυποχρεώσεών, του τρόπου και των εν γένει πολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή.
συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν 6. Αν ο απολυόμενος κατά το χρόνο
παρέχει ο ανήλικος την προσδοκία ότι στο δοκιμασίας καταδικασθεί για πράξη
μέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε που αν τελούσε ενήλικος θα χαρακτηπερίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την ριζόταν ως κακούργημα ή πλημμέαπόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν λημα από δόλο, η απόλυση αίρεται
υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή.
και εφαρμόζεται το άρθρο 132.
6. Αν ο απολυθείς κατά το χρόνο της 7. Αν μετά την απόλυση παρέλθει ο
δοκιμασίας καταδικασθεί για κακούργημα ή χρόνος δοκιμασίας τον οποίο όρισε η
πλημμέλημα από δόλο σε ποινή άνω του απόφαση χωρίς να γίνει ανάκληση, η
ενός έτους, η απόλυση αίρεται και ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε.
εφαρμόζεται το άρθρο 132.
7. Αν μετά την απόλυση παρέλθει ο χρόνος
δοκιμασίας τον οποίο όρισε η απόφαση
χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή θεωρείται
ότι εκτίθηκε.
Άρθρο 29

Άρθρο 129Α

Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 129Α τροποποιούνται και το άρθρο 129Α του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 129Α
Απόλυση υπό τον όρο του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε
ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα
κράτησης νέων, μπορούν, μετά από αίτησή

Απόλυση υπό τον όρο του κατ` οίκον
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδικάσθηκαν
σε ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, μπορούν, μετά
από αίτησή τους, να απολυθούν υπό
τον όρο του κατ` οίκον περιορισμού
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τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ`
οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 284
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον έχουν
εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής τους. Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του καταστήματος κράτησης και έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών
Ανηλίκων, όπου γίνεται ειδική μνεία στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδικασθέντος, με ιδιαίτερη αναφορά στις
σχέσεις του με τα πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η
απόλυση. Οι παρ. 2 και 3 εδ. β` και γ` του
άρθρου 129 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
2. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή
που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η απόλυση υπό τον
όρο του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί πάντως να
χορηγηθεί, αν ο ανήλικος δεν έχει παραμείνει στο κατάστημα για χρονικό διάστημα
ίσο με το ένα πέμπτο της ποινής του.
3. Η παρ. 6 του άρθρου 110 Α έχει και στην
περίπτωση αυτή εφαρμογή.
4. Το ίδιο ισχύει και για την παρ. 5 του άρθρου 129. Αν η απόλυση υπό τον όρο του
κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ανακληθεί, ο ανήλικος διατηρεί
το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ` άρθρο 129.
5. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, αν ο απολυθείς κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση τέλεσε, ως ενήλικος, πλημμέλημα με δόλο
για το οποίο καταδικάστηκε οποτεδήποτε
αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή, ο
χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα
ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα να

με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας, εφόσον έχουν εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής τους. Η
αίτηση συνοδεύεται από έκθεση της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του καταστήματος κράτησης και έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, όπου
γίνεται ειδική μνεία στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδικασθέντος, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με τα πρόσωπα με τα οποία
ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυση. Οι παρ. 2 και 3 εδ.
β` και γ` του άρθρου 129 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
2. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται
αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση
δεν μπορεί πάντως να χορηγηθεί, αν ο
ανήλικος δεν έχει παραμείνει στο κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με
το ένα πέμπτο της ποινής του.
3. Η παρ. 6 του άρθρου 110 Α έχει και
στην περίπτωση αυτή εφαρμογή.
4. Το ίδιο ισχύει και για την παρ. 5 του
άρθρου 129. Αν η απόλυση υπό τον
όρο του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ανακληθεί, ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ` άρθρο 129.
5. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται αν ο ανήλικος, κατά το
χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν
λόγω απόλυση, τελέσει με δόλο
πράξη που αν την τελούσε ενήλικος
θα ήταν πλημμέλημα, για την οποία
καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως. Στην περίπτωση αυτή, ο χρό-
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απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129.
6. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται αν ο απολυθείς, όσο διαρκεί η εν
λόγω απόλυση τέλεσε, ως ενήλικος, κακούργημα ή ως ανήλικος, πράξη που αν την
τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα, για
την οποία και καταδικάστηκε οποτεδήποτε
αμετακλήτως. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη
δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή και
ο ανήλικος αποκτά το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ` άρθρο 129, αφού παραμείνει στο ειδικό κατάστημα κράτησης
νέων ένα επιπλέον έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 παρ. 1 και 4. Το ίδιο
ισχύει αν, κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η
απόλυση υπό όρο κατ` άρθρο 129, χωρίς όμως να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα
που αναφέρεται στο άρθρο 129 παρ. 7. Δεν
εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, αν
κατά τον χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση
υπό όρο κατ` άρθρο 129 χωρίς να έχει ανακληθεί, με αποτέλεσμα να θεωρείται η
ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση ήδη εκτιθείσα κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 129 παρ. 7.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 129 ισχύει και στην
περίπτωση αυτή.»

Άρθρο 30

νος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα
ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ` άρθρο
129.
6. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται αν ο ανήλικος, όσο
διαρκεί η εν λόγω απόλυση τελέσει
πράξη που αν την τελούσε ενήλικος
θα ήταν κακούργημα, για την οποία
καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα
ποινή και ο ανήλικος αποκτά το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ` άρθρο
129, αφού παραμείνει στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ένα επιπλέον
έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 παρ. 1 και 4. Το ίδιο ισχύει αν,
κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί
η απόλυση υπό όρο κατ` άρθρο 129,
χωρίς όμως να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο
άρθρο 129 παρ. 7. Δεν εφαρμόζεται το
προηγούμενο εδάφιο, αν κατά τον
χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση
υπό όρο κατ` άρθρο 129 χωρίς να έχει
ανακληθεί, με αποτέλεσμα να θεωρείται η ποινή για την οποία χορηγήθηκε
η απόλυση ήδη εκτιθείσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 129 παρ. 7.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 129 ισχύει και
στην περίπτωση αυτή.
Άρθρο 133

Στο άρθρο 133 απαλείφεται η περ. α’ και το Νεαροί ενήλικες
άρθρο 133 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής
:
«Άρθρο 133

79

Νεαροί ενήλικες
Όταν ο δράστης κατά τον χρόνο τέλεσης αξιόποινης πράξης δεν έχει συμπληρώσει το
εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει μειωμένη
ποινή (άρθρο 83). Στηνπερίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 εδ. β΄ του
άρθρου 130.».

Άρθρο 31
Η παρ. 1 του άρθρου 134 τροποποιείται ως
προς την αυστηροποίηση της ποινής και το
άρθρο 134 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 134
Εσχάτη προδοσία
1. Όποιος επιχειρεί με βία ή απειλή βίας να
καταλύσει, να μεταβάλει, να αλλοιώσει ή
να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που
στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού ή να αποστερήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία, τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση ή τη Βουλή από την εξουσία που
έχουν κατά το Σύνταγμα, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και: α) όποιος επιχειρεί να τελέσει την πράξη της
προηγούμενης παραγράφου με κατάχρηση
της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους
ή με σφετερισμό της ιδιότητας αυτής, καθώς και β) όποιος ασκεί την εξουσία που ο
ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους
και τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.

Όταν ο δράστης κατά τον χρόνο τέλεσης αξιόποινης πράξης δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος
της ηλικίας του, το δικαστήριο μπορεί:
α) να διατάξει τον περιορισμό του σε
ειδικό κατάστημα κράτησης νέων (άρθρο 54) εφόσον κρίνει ότι η τέλεση της
πράξης οφείλεται στην ελλιπή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, λόγω
της νεαρής ηλικίας και ότι ο περιορισμός αυτός θα είναι αρκετός για να αποφευχθεί η τέλεση άλλων εγκλημάτων, ή β) να επιβάλει μειωμένη ποινή
(άρθρο 83). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 εδ.
β` του άρθρου 130.
Άρθρο 134
Εσχάτη προδοσία
1. Όποιος επιχειρεί με βία ή απειλή
βίας να καταλύσει, να μεταβάλει, να
αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό,
διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή
θεσμούς του πολιτεύματος αυτού ή
να αποστερήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία, τον Πρωθυπουργό,
την Κυβέρνηση ή τη Βουλή από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα,
τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και:
(α) όποιος επιχειρεί να τελέσει την
πράξη της προηγούμενης παραγράφου με κατάχρηση της ιδιότητάς του
ως οργάνου του κράτους ή με σφετερισμό της ιδιότητας αυτής, καθώς και
(β) όποιος ασκεί την εξουσία που ο ί-
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3. Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο Κεφάλαιο αυτό:
α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με
εκλογή, β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει
τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια, γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, δ) η
αρχή του πολυκομματισμού, ε) η αρχή της
διάκρισης των λειτουργιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της
εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας από το Σύνταγμα και τους νόμους, ζ) η
αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και
η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.».

Άρθρο 32
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
159 διασαφηνίζεται η τέλεση της πράξης
στην αλλοδαπή από ημεδαπό, προστίθεται
τρίτο εδάφιο και το άρθρου 159 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 159
Δωροληψία πολιτικών προσώπων
1. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες τιμωρείται ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι ή τα μέλη των κατά το άρθρο 157 παρ. 2 συμβουλίων ή των επιτροπών τους, οι οποίοι ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή μέσω τρίτου, για τους εαυτούς τους
ή άλλους, οποιοσδήποτε φύσης ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέ-

διος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και τα μέσα που προβλέπει το
άρθρο αυτό.
3. Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του
πολιτεύματος θεωρούνται στο Κεφάλαιο αυτό: α) η ανάδειξη του Αρχηγού
του Κράτους με εκλογή, β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με
γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και
μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια, γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, δ) η αρχή του πολυκομματισμού,
ε) η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, στ) η αρχή της δέσμευσης του
νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας από το Σύνταγμα και τους
νόμους, ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας
της δικαιοσύνης και η) η γενική ισχύς
και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.
Άρθρο 159
Δωροληψία πολιτικών προσώπων
1. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή
έως χίλιες ημερήσιες μονάδες
τιμωρείται ο Πρωθυπουργός, τα μέλη
της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι
βουλευτές, οι περιφερειάρχες, οι
δήμαρχοι ή τα μέλη των κατά το
άρθρο
157
παράγραφος
2
συμβουλίων ή των επιτροπών τους, οι
οποίοι ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή
μέσω τρίτου, για τους εαυτούς τους ή
άλλους,
οποιοσδήποτε
φύσης
ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή
απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα για
ενέργεια
ή
παράλειψή
τους,
μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που
ανάγεται στα καθή κοντά τους ή
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τοια ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή παράλειψή τους, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη,
που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή αντίκειται σε αυτά.
2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται το μέλος
της Βουλής, των συμβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιτροπών τους που σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα ως άνω σώματα ή
επιτροπές δέχεται την παροχή ή υπόσχεση
οποιασδήποτε φύσης ωφελήματος, για τον
εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγμα για να μη λάβει μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισμένο θέμα προς ψήφιση ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο.
3. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις
των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλεται και έκπτωση από τη δημόσια θέση
που κατέχει ο καταδικασθείς.
4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν
η πράξη τελείται από: α) μέλη
κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών
ή υπερεθνικών οργανισμών στους
οποίους η Ελλάδαείναι μέλος, β) μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις
αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι
εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελέστηκε
στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα κι
αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόμους
της χώρας όπου τελέστηκε. Οι παρ. 1 και
2 εφαρμόζονται επίσης όταν η πράξη
τελείται από τον Πρωθυπουργό, μέλος
της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό άλλου
κράτους, καθώς και από μέλη του
κοινοβουλίου ή συμβουλίου τοπικής
αυτοδιοίκησης άλλου κράτους.

αντίκειται σε αυτά.
2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται το
μέλος της Βουλής, των συμβουλίων
τοπικής αυτοδιοίκησης και των
επιτροπών τους που σχετικά με
κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία
διενεργείται από τα ως άνω σώματα ή
επιτροπές δέχεται την παροχή ή
υπόσχεση οποιασδήποτε φύσης
ωφελήματος, για τον εαυτό του ή για
άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγμα
για να μη λάβει μέρος στην εκλογή ή
ψηφοφορία, για να υποστηρίξει
ορισμένο θέμα προς ψήφιση ή για να
ψηφίσει με ορισμένο τρόπο.
3. Σε περίπτωση καταδίκης για τις
πράξεις
των
προηγούμενων
παραγράφων
επιβάλλεται
και
έκπτωση από τη δημόσια θέση που
κατέχει ο καταδικασθείς.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2
εφαρμόζονται και όταν η πράξη
τελείται
από:
α)
μέλη
κοινοβουλευτικών
συνελεύσεων
διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών
στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος,
β)
μέλη
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές οι
ελληνικοί
ποινικοί
νόμοι
εφαρμόζονται και όταν η πράξη
τελείται στην αλλοδαπή, ακόμα κι αν
δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόμους
της χώρας όπου τελέστηκε.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και
263Α παρ. 2 έως 5 έχουν ανάλογη
εφαρμογή και στα εγκλήματα των
προηγούμενων παραγράφων.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263Α
παρ. 2 έως 5 έχουν ανάλογη εφαρμογή και
στα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.»
Άρθρο 159Α
Άρθρο 33
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Στην περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 159Α
διευρύνεται ο κύκλος των πολιτικών προσώπων από τα οποία τελείται δωροδοκία
και το άρθρο 159Α του ΠΚ διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 159Α
Δωροδοκία πολιτικών προσώπων
1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, βουλευτή, τον περιφερειάρχη ή
τον δήμαρχο, άμεσα ή μέσω άλλου, οποιαδήποτε ωφελήματα που δεν δικαιούται για
τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή
παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με κάθειρξη
έως δέκα έτη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος
σχετικά με εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή, ή το κατά το άρθρο
157 παρ. 2 συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή τους, υπόσχεται ή παρέχει
σε μέλος των πιο πάνω σωμάτων ή των επιτροπών τους οποιαδήποτε ωφελήματα που
δεν δικαιούται, για τον εαυτό του ή για άλλον, για να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή
στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο.
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιμωρείται
με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν η
πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη
ποινική διάταξη, αν με παραβίαση συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας δεν απέτρεψε από αμέλεια πρόσωπο που τελεί
υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς όφελος της
επιχείρησης της πράξης των προηγουμένων παραγράφων.
4. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρμόζονται και όταν η

Δωροδοκία πολιτικών προσώπων
«1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον
Πρωθυπουργό
ή
μέλος
της
Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, βουλευτή,
τον περιφερειάρχη ή τον δήμαρχο,
άμεσα ή μέσω άλλου, οποιαδήποτε
ωφελήματα που δεν δικαιούται για τον
εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή
παράλειψή του μελλοντική ή ήδη
τελειωμένη, που ανάγεται στα καθή-

κοντά του ή αντίκειται σε αυτά,
τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη
και χρηματική ποινή έως χίλιες
ημερήσιες μονάδες.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται
όποιος σχετικά με εκλογή ή
ψηφοφορία που διενεργείται από τη
Βουλή, ή το κατά το άρθρο 157 παρ. 2
συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή
επιτροπή τους, υπόσχεται ή παρέχει
σε μέλος των πιο πάνω σωμάτων ή
των επιτροπών τους οποιαδήποτε
ωφελήματα που δεν δικαιούται, για
τον εαυτό του ή για άλλον, για να μην
λάβει μέρος στην εκλογή ή στην
ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με
ορισμένο τρόπο.
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο
πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση
τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική
ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται
βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη,
αν με παραβίαση συγκεκριμένου
καθήκοντος επιμέλειας δεν απέτρεψε
από αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό
τις εντολέςτου ή υπόκειται στον
έλεγχο του από τηντέλεση προς
όφελος της επιχείρησης της πράξης
των προηγουμένων παραγράφων.
4. Οι προηγούμενες παράγραφοι (1-3)
εφαρμόζονται και όταν η πράξη
τελείται
προς:
α)
μέλη
κοινοβουλευτικών
συνελεύσεων
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πράξη
τελείται
από:
α)
μέλη
κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή
υπερεθνικών οργανισμών στους οποίους η
Ελλάδα
είναι μέλος, β) μέλη του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
ή
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
γ)
τον
Πρωθυπουργό, μέλος της Κυβέρνησης ή
Υφυπουργό άλλου κράτους, καθώς και
μέλη του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε
συμβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης άλλου
κράτους. Στις περιπτώσεις αυτές οι
ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και
όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από
ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόποινη
κατά τους νόμους της χώρας όπου
τελέστηκε.».

διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών
στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος,
β)
μέλη
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, γ) μέλη του Κοινοβουλίου
ή οποιουδήποτε συμβουλίου τοπικής
αυτοδιοίκησης άλλου κράτους. Στις
περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί
ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και όταν
η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από
ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν είναι
αξιόποινη

κατά

τους

νόμους

της

χώρας όπου τελέστηκε.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και
263 Α έχουν ανάλογη εφαρμογή και
στα εγκλήματα των προηγούμενων
παραγράφων.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263 Α
έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.»
Άρθρο 34
Άρθρο 168
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
168 προστίθεται διαζευκτικά η χρηματική
ποινή στο πλαίσιο ποινής και το άρθρο 168
του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 168
Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας
1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο
δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους
χώρους αυτούς παρά τη ρητή εναντίωση
της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή
χρηματική ποινή.
2. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.

Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας
1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε
χώρο
δημόσιας
υπηρεσίας
ή
υπηρεσίας
οργανισμού
τοπικής
αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης
κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους
χώρους αυτούς παρά τη ρητή
εναντίωση της υπηρεσίας που τους
χρησιμοποιεί, τιμωρείται με φυλάκιση
έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.
2. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο,
προκαλεί
διακοπή
ή
σοβαρή
διατάραξη της ομαλής λειτουργίας
δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας
τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική
ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται
και όποιος, χωρίς να διαταράξει την
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Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος,
χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά
τη λειτουργία συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου των φορέων του προηγούμενου εδαφίου».
3. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο
που χρησιμοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραμένει στον χώρο αυτό
παρά τη θέληση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού που τον χρησιμοποιεί, και
προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του πλειστηριασμού τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους
ή με χρηματική ποινή. Με φυλάκιση έως έξι
(6) μηνών ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει
στον προαναφερόμενο χώρο κατά τον
χρόνο μη διεξαγωγής του πλειστηριασμού
με σκοπό την παρακώλυση αυτού.».

Άρθρο 35
Στην παρ. 3 του άρθρου 187Β τροποποιείται η παραπομπή σε οικείο άρθρο του ΠΚ
και το άρθρο 187Β του ΠΚ διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 187Β
Αξιόποινη υποστήριξη
1. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά
μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης
τους, σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε μεμονωμένο τρομοκράτη ή για τη συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης ή για να
καταστεί κάποιος τρομοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν
των ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη διά-

κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή
διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία
συλλογικού
ή
μονοπρόσωπου
οργάνου
των
φορέων
του
προηγούμενου εδαφίου.
3. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε
χώρο που χρησιμοποιείται από
υπάλληλο πλειστηριασμού κατά τη
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή
παραμένει στον χώρο αυτό παρά τη
θέληση
του
υπαλλήλου
του
πλειστηριασμού
που
τον
χρησιμοποιεί, και προκαλεί έτσι
διακοπή ή διατάραξη της ομαλής
διεξαγωγής του πλειστηριασμού
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1)
έτους ή με χρηματική ποινή.
Μεφυλάκιση έως έξι (6) μηνών
τιμωρείται
όποιος
παράνομα
εισέρχεται ή παραμένει στον
προαναφερόμενο χώρο κατά τον
χρόνο
μη
διεξαγωγής
του
πλειστηριασμοΰ με σκοπό την
παρακώλυση αυτού.
Άρθρο 187Β
Αξιόποινη υποστήριξη
1. Όποιος παρέχει κάθε είδους
περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα,
κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους
χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξάρτητα
από τον τρόπο κτήσης τους, σε
τρομοκρατική οργάνωση ή σε
μεμονωμένο τρομοκράτη ή για τη
συγκρότηση
τρομοκρατικής
οργάνωσης ή για να καταστεί κάποιος
τρομοκράτης ή τα εισπράττει,
συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των
ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη
διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος,
τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη.
Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
τιμωρείται
η
πράξη
του
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πραξη οποιουδήποτε εγκλήματος, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη. Με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται η πράξη
του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί ή σκοπείται να συσταθεί μόνο για την τέλεση πλημμελημάτων. «Το ίδιο ισχύει όταν ο μεμονωμένος τρομοκράτης τελεί ή σκοπεί να τελέσει μόνο πλημμελήματα.»
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών τιμωρείται και όποιος, εν γνώσει της μελλοντικής αξιοποίησής τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να
υποβοηθήσει την τέλεση από τρομοκρατική οργάνωση ή από μεμονωμένο τρομοκράτη οποιουδήποτε κακουργήματος.
3. Με κάθειρξη ως δέκα έτη τιμωρείται όποιος, με απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρκων, ανακριτικών
ή δικαστικών υπαλλήλων, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων ή διερμηνέων, ή με δωροδοκία των ίδιων προσώπων, ματαιώνει την
αποκάλυψη, τη δίωξη ή την τιμωρία των εγκλημάτων των άρθρων 187 παρ. 1 και
187Α καθώς και των κακουργημάτων που
τελέστηκαν από εγκληματικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη.
4. Κατά την επιμέτρηση της ποινής των εγκλημάτων της παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη ως επιβαρυντικές περιστάσεις
οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις
που εκδίδουν δικαστήρια άλλων κρατών μερών της Σύμβασης της Βαρσοβίας της
16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση,
κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.»

προηγούμενου εδαφίου, όταν η
τρομοκρατική
οργάνωση
έχει
συσταθεί ή σκοπείται να συσταθεί
μόνο για την τέλεση πλημμελημάτων.
«Το ίδιο ισχύει όταν ο μεμονωμένος
τρομοκράτης τελεί ή σκοπεί να τελέσει
μόνο πλημμελήματα.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι
μηνών τιμωρείται και όποιος, εν
γνώσει της μελλοντικής αξιοποίησής
τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες
για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει
την τέλεση από τρομοκρατική
οργάνωση ή από μεμονωμένο
τρομοκράτη
οποιουδήποτε
κακουργήματος.
3. Με κάθειρξη ως δέκα έτη
τιμωρείται όποιος, με απειλή ή χρήση
βίας κατά δικαστικών λειτουργών,
ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών
υπαλλήλων,
μαρτύρων,
πραγματογνωμόνων ή διερμηνέων, ή
με δωροδοκία των ίδιων προσώπων,
ματαιώνει την αποκάλυψη, τη δίωξη ή
την τιμωρία των εγκλημάτων των
άρθρων 187 παρ. 1 εδ. β` και 187Α
καθώς και των κακουργημάτων που
τελέστηκαν από εγκληματικές ή
τρομοκρατικές οργανώσεις, εφόσον η
πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατ`
άλλη διάταξη.
4. Κατά την επιμέτρηση της ποινής των
εγκλημάτων της παραγράφου 1
λαμβάνονται
υπόψη
ως
επιβαρυντικές
περιστάσεις
οι
αμετάκλητες
καταδικαστικές
αποφάσεις που εκδίδουν δικαστήρια
άλλων κρατών - μερών της Σύμβασης
της Βαρσοβίας της 16ης Μάίου 2005
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση
και
δήμευση
εσόδων
από
εγκληματικές δραστηριότητες και για
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Άρθρο 36
Στην παρ. 1 του άρθρου 191 τροποποιείται
το πρώτο εδάφιο, το πλαίσιο ποινής, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, η παρ. 2 αναριθμείται σε 3 στην οποία μεταβάλλεται το
πλαίσιο ποινής και αντικαθίσταται η παρ. 2
του άρθρου 191 και το άρθρο 191 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 191
Διασπορά ψευδών ειδήσεων
1. Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου
διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε
τρόπο ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να
προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο στους
πολίτες ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη
του κοινού στην εθνική οικονομία, στην
αμυντική ικανότητα της χώρας ή στη
δημόσια υγεία τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική
ποινή. Εάν η
πράξη τελέστηκε
επανειλημμένα μέσω του τύπου ή μέσω
διαδικτύου, ο υπαίτιος τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και
χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή
τιμωρείται και ο πραγματικός ιδιοκτήτης ή
εκδότης του μέσου με το οποίο τελέστηκαν
οι πράξεις των προηγούμενων εδαφίων.

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Άρθρο 191
Διασπορά ψευδών ειδήσεων
1. Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις
με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο
σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο
να προκληθεί ζημία στην οικονομία,
στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχθούν οι
διεθνείς της σχέσεις, τιμωρείται με
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή.
2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος της πράξης της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με χρηματική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος
κάποιας
από
τις πράξεις των
προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται με
φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική
ποινή.».
Άρθρο 37

Άρθρο 207

Η παρ. 3 του άρθρου 207 τροποποιείται ως Παραχάραξη νομίσματος και άλλων
προς το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 207 μέσων πληρωμής
του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 207
Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων
πληρωμής
1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόμισμα
οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής,
είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης
κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα
κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς
ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με
σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν
γνήσιο, ή κατέχει πλαστό νόμισμα με τον
ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη έως
δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος,
με τον ίδιο σκοπό, παραποιεί ή νοθεύει
κάθε άλλο ενσώματο μέσο, εκτός από το
νόμισμα, που λόγω της ιδιαίτερης φύσης
του, μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλο
μέσο πληρωμής, επιτρέπει στον κάτοχο ή
στο χρήστη του να μεταφέρει χρήματα ή
νομισματική αξία και προστατεύεται από
την απομίμηση ή τη δόλια χρήση μέσω
σχεδιασμού, κωδικού ή υπογραφής ή
άλλου
πρόσφορου
τρόπου,
όπως
πιστωτικές
κάρτες,
κάρτες
των
ευρωεπιταγών, λοιπές κάρτες εκδιδόμενες
από
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα,
ταξιδιωτικές επιταγές, ευρωεπιταγές,
λοιπές επιταγές και συναλλαγματικές.
3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις
μικρού αριθμού πλαστών ή μικρής
φερόμενης αξίας τους, οι πράξεις των παρ.
1 και 2 τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία
έτη.».
Άρθρο 38

1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το
χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε
κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους
αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, ή κατέχει πλαστό νόμισμα με τον ίδιο
σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη έως
δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, με τον ίδιο σκοπό, παραποιεί ή
νοθεύει κάθε άλλο ενσώματο μέσο, εκτός από το νόμισμα, που λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, μόνο του ή σε
συνδυασμό με άλλο μέσο πληρωμής,
επιτρέπει στον κάτοχο ή στο χρήστη
του να μεταφέρει χρήματα ή νομισματική αξία και προστατεύεται από την
απομίμηση ή τη δόλια χρήση μέσω
σχεδιασμού, κωδικού ή υπογραφής ή
άλλου πρόσφορου τρόπου, όπως πιστωτικές κάρτες, κάρτες των ευρωεπιταγών, λοιπές κάρτες εκδιδόμενες
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικές επιταγές, ευρωεπιταγές,
λοιπές επιταγές και συναλλαγματικές.
3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις
μικρού αριθμού πλαστών ή μικρής φερόμενης αξίας τους, οι πράξεις των
παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται με
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή.

Άρθρο 208

Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και
Η παρ. 1 του άρθρου 208 τροποποιείται ως άλλων μέσων πληρωμής
προς το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 208
του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 208
Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και
άλλων μέσων πληρωμής
1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας,
θέτει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο πλαστό
νόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή
εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από
τον χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε
κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται
δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους
φορείς, ή άλλο μέσο πληρωμής, τιμωρείται
με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική
ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις
μικρού αριθμού πλαστών ή μικρής
φερόμενης αξίας τους
επιβάλλεται
φυλάκιση έως δύο έτη.
2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε
δεχτεί το πλαστό νόμισμα ή άλλο μέσο
πληρωμής σαν γνήσιο, επιβάλλεται
φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή.
Η ίδια ποινή επιβάλλεται, αν ο υπαίτιος
ενήργησε εκτελώντας εντολή εκείνου στον
οποίο δόθηκε το νόμισμα ή άλλο μέσο
πληρωμής σαν γνήσιο, όταν βρίσκεται σε
σχέση εξάρτησης με τον εντολέα ή ζει μαζί
του στην ίδια κατοικία.»

1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας,
θέτει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο πλαστό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή
εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν
από τον χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας
του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή
από τους αρμόδιους φορείς, ή άλλο
μέσο πληρωμής, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική
ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρού αριθμού πλαστών ή μικρής φερόμενης αξίας τους επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του
είχε δεχτεί το πλαστό νόμισμα ή άλλο
μέσο πληρωμής σαν γνήσιο, επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται, αν ο υπαίτιος ενήργησε εκτελώντας εντολή εκείνου στον οποίο δόθηκε το νόμισμα ή άλλο μέσο πληρωμής σαν γνήσιο, όταν βρίσκεται σε
σχέση εξάρτησης με τον εντολέα ή ζει
μαζί του στην ίδια κατοικία.

Άρθρο 39

Άρθρο 211

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 211 τροποποιείται η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος και το άρθρο 211 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 211
Προπαρασκευαστικές πράξεις

Προπαρασκευαστικές πράξεις

Όποιος προετοιμάζοντας τη διάπραξη κάποιου από τα εγκλήματα των άρθρων 207,
208Α και 208Β, κατασκευάζει ή κατέχει εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα μέσα ει-

Όποιος με σκοπό να διαπράξει κάποιο
από τα εγκλήματα των άρθρων 207,
208Α και 208Β κατασκευάζει ή κατέχει
εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα
μέσα ειδικά προσαρμοσμένα, χρήσιμα γι` αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήματα ή λοιπά συστατικά
στοιχεία του νομίσματος, τα οποία
χρησιμεύουν για την προστασία από
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δικά προσαρμοσμένα, κατάλληλα γι’ αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήματα ή
λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιμωρείται
με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική
ποινή.».
Άρθρο 40

την παραχάραξη, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Η παρ. 3 του άρθρου 216 τροποποιείται ως
προς το πλαίσιο ποινής και το διαχωρισμό
σε ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και το άρθρο
216 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 216
Πλαστογραφία
1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη
χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που
μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για
τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.
3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παρ. 12) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται :
α) εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική
ποινή,
β) εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
4. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 στρέφονται άμεσα κατά του νομικού προσώπου
του ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το συνολικό περιουσιακό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει συνολικά τις 120.000 ευρώ,

Πλαστογραφία

Άρθρο 216

1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά
με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν
γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.
3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
(παράγραφοι 1-2) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, και το
συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία
υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1
και 2 στρέφονται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το συνολικό
περιουσιακό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει συνολικά τις 120.000
ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή
έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Οι
πράξεις αυτές παραγράφονται μετά
είκοσι έτη.
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επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Οι πράξεις αυτές παραγράφονται μετά είκοσι έτη.
Άρθρο 41
Άρθρο 235
Η παρ. 5 του άρθρου 235 τροποποιείται ως
προς τα όργανα με τα οποία διατηρούν
συμβατική σχέση οι υπάλληλοι, προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 235 του
ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 235
Δωροληψία υπαλλήλου
1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή
για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο
ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή
παράλειψή του σε σχέση με την άσκηση
των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την
πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ` επάγγελμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του
υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και
χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την
πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ` επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.
3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει,
για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής φύσης, επωφελούμενος από την ιδιότητα του, τιμωρείται με
φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη.
4. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές
ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε υπηρεσίες του

Δωροληψία υπαλλήλου
1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή
λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για
τον εαυτό του ή για άλλον,
οποιασδήποτε
φύσης
αθέμιτο
ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση
παροχής τέτοιου ωφελήματος, για
ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση
με την άσκηση των καθηκόντων του,
μελλοντική ή ήδη τελειωμένη,
τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική
ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη
του προηγούμενου εδαφίου κατ`
επάγγελμα τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική
ποινή.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη
του
υπαιτίου
αντίκειται
στα
καθήκοντα του, τιμωρείται με
κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική
ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη
του προηγούμενου εδαφίου κατ`
επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη και
χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες
μονάδες.
3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή
λαμβάνει, για τον εαυτό του ή για
άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής
φύσης, επωφελούμενος από την
ιδιότητα του, τιμωρείται με φυλάκιση,
αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα
από άλλη ποινική διάταξη.
4. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή
επιθεωρητές ή πρόσωπα που έχουν
την εξουσία λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
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Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τιμωρούνται με φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, εφόσον η
πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη
ποινική διάταξη, αν με παράβαση συγκεκριμένου υπηρεσιακού καθήκοντος δεν απέτρεψαν από αμέλεια πρόσωπο που τελεί
υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχό τους από την τέλεση πράξης των
προηγούμενων παραγράφων.
5. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται από λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιαδήποτε συμβατική
σχέση σε: α) όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) κάθε δημόσιο διεθνή ή
υπερεθνικό οργανισμό ή φορέα στον οποίο
η Ελλάδα είναι μέλος, καθώς και από κάθε
πρόσωπο, αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί
καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά
που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι, ακόμα κι αν οι πράξεις των περ. α’
και β’ δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκαν. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και
όταν οι πράξεις τελούνται από υπάλληλο
ξένης χώρας.»

των
οργανισμών
τοπικής
αυτοδιοίκησης και των νομικών
προσώπων
δημοσίου
δικαίου
τιμωρούνται με φυλάκιση έωςτρία έτη
ή χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη
δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη
ποινική διάταξη, αν με παράβαση
συγκεκριμένου
υπηρεσιακού
καθήκοντος δεν απέτρεψαν από
αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις
εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχό
τους από τηντέλεση πράξηςτων
προηγούμενων παραγράφων.»
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις
τελούνται από λειτουργούς ή άλλους
υπαλλήλους
με
οποιαδήποτε
συμβατική σχέση, οργάνου ή
οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και
κάθε
δημόσιου
διεθνούς
ή
υπερεθνικού οργανισμού στον οποίο
η Ελλάδα είναι μέλος ή φορέας αυτού,
καθώς και από κάθε πρόσωπο,
αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί
καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε
αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή
άλλοι υπάλληλοι, ακόμα κι αν δεν
είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της
χώρας όπου τελέστηκαν.

Άρθρο 42

Άρθρο 236

Η παρ. 1 του άρθρου 236 τροποποιείται ως
προς την αυστηροποίηση της ποινής και το
άρθρο 236 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 236
Δωροδοκία υπαλλήλου
1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα,
για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε

Δωροδοκία υπαλλήλου
1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση με την άσκηση
των καθηκόντων του, μελλοντική ή
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σχέση με την άσκηση των καθηκόντων
του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ
έτη και χρηματική ποινή.
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιμωρείται
με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική
ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, αν με παραβίαση συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας, δεν απέτρεψε από αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές
του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την
τέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται προς:
α) λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους με οποιαδήποτε συμβατική σχέση οργάνου ή
οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι
μέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα
τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι ή β)
οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δημόσιο
λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώρα.
«Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και όταν η
πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόποινη
κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε και για τη δίωξη του πλημμελήματος της παραγράφου 1 δεν απαιτείται η
κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 έγκληση
ή αίτηση.»

ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη
αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηματική
ποινή.
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο
πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, αν με παραβίαση
συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας, δεν απέτρεψε από αμέλεια
πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές
του ή υπόκειται στον έλεγχό του από
τηντέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2
και 3 εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται προς: α) λειτουργούς ή
άλλους υπαλλήλους με οποιαδήποτε
συμβατική σχέση οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε
δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού
οργανισμού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, καθώς και προς
κάθε πρόσωπο, αποσπασμένο ή όχι,
που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι ή β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δημόσιο
λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη
χώρα.
Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί
ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και όταν
η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από
ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε και για τη δίωξη του
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Άρθρο 43
Στο άρθρο 263Α καταργείται η παρ. 1, στις
παρ. 2,3 και 4 τροποποιείται η αναφορά
ως προς το άρθρο 260 του ΠΚ και το άρθρο 263Α του ΠΚ διαμορφώνεται εξής:
«Άρθρο 263Α
Ευνοϊκά μέτρα
1. [Καταργείται]
2. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων
236 παρ. 1, 2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 ή ο
συμμέτοχος στις πράξεις των άρθρων 235
παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 1 και 239 έως 260,
καθώς και του άρθρου 390, όταν τελείται
από υπάλληλο, συμβάλει ουσιωδώς, με
αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της
συμμετοχής υπαλλήλου στις πράξεις αυτές,
τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο
του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο
μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης
της ποινής αυτής, ανεξάρτητα αν
συντρέχουν οι όροι του άρθρου 99. Το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με βούλευμα
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
αρμοδίου εισαγγελέα, διατάσσει την
αναστολή της ασκηθείσας ποινικής δίωξης
κατά του υπαιτίου για ορισμένο χρονικό
διάστημα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
αλήθεια των εισφερόμενων στοιχείων. Την
αναστολή της δίωξης μπορεί να διατάξει
και το δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία
εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης
σε δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα ή
απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η άρση ή
η αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού
καταναγκασμού που έχουν επιβληθεί. Αν
μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης
προκύψει ότι τα εισφερθέντα από τον
υπαίτιο στοιχεία δεν ήσαν επαρκή για την
άσκηση ποινικής δίωξης κατά του

πλημμελήματος της παραγράφου 1
δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 έγκληση ή αίτηση.
Άρθρο 263Α
Ευνοϊκά μέτρα
1. Οι πράξεις των άρθρων 236 παρ. 1,
2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 και 396
παρ. 1 μένουν ατιμώρητες αν ο υπαίτιος, με δική του θέληση και πριν εξετασθεί ως ύποπτος ή κατηγορούμενος
για την πράξη του, την αναγγείλει
στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή
σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρμόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά,
οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση.
2. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παρ. 1, 2 και 3 και 237 παρ.
2 και 3 ή ο συμμέτοχος στις πράξεις
των άρθρων 235 παρ. 1, 2 και 3, 237
παρ. 1 και 239 έως 261, καθώς και του
άρθρου 390, όταν τελείται από υπάλληλο, συμβάλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της
συμμετοχής υπαλλήλου στις πράξεις
αυτές, τιμωρείται με ποινή μειωμένη
στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το
δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής,
ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι
του άρθρου 99. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμοδίου εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου για ορισμένο
χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια των εισφερόμενων στοιχείων. Την αναστολή της
δίωξης μπορεί να διατάξει και το δικα-
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υπαλλήλου, το σχετικό βούλευμα ή
απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά
του υπαιτίου η ανασταλείσα ποινική δίωξη.
3. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση των
πράξεων των άρθρων 235 έως 260, καθώς
και του άρθρου 390, ή συμμέτοχος στις
πράξεις αυτές, ο οποίος συμβάλλει
ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην
αποκάλυψη της συμμετοχής στις πράξεις
αυτές άλλων υπαλλήλων, τιμωρείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο, εφόσον το
πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει θέση
ανώτερη της δικής του και ο ίδιος έχει
μεταβιβάσει στο Δημόσιο όλα τα
περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει,
αμέσως ή εμμέσως, από την τέλεση ή τη
συμμετοχή στην τέλεση των παραπάνω
εγκλημάτων. Αν κατ` εξαίρεση η
μεταβίβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί
μέχρι το στάδιο της επιμέτρησης της
ποινής, το δικαστήριο μπορεί να
επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής κρίση
του, διακόπτοντας προς τούτο τη
διαδικασία για ορισμένη ημερομηνία και
χωρίς το χρονικό περιορισμό του άρθρου
352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή ορίζει και
τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις ή άλλες
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο
δράστης για να τύχει του σχετικού
ευεργετήματος. Με την απόφαση περί
διακοπής της δίκης το δικαστήριο μπορεί
να διατάξει και την άρση ή την
αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού
καταναγκασμού που έχουν επιβληθεί.
4.α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των
εγκλημάτων των άρθρων 235 έως 260, 390
και 396 ή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων
που προέρχονται άμεσα από τις
συγκεκριμένες
εγκληματικές
δραστηριότητες, εισφέρει αποδεικτικά
στοιχεία για τη συμμετοχή στις πράξεις

στήριο, εφόσον τα στοιχεία εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε
δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα
ή απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η
άρση ή η αντικατάσταση των μέτρων
δικονομικού καταναγκασμού που έχουν επιβληθεί. Αν μετά την αναστολή
της ποινικής δίωξης προκύψει ότι τα
εισφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία
δεν ήσαν επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαλλήλου, το
σχετικό βούλευμα ή απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα ποινική δίωξη.
3. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση
των πράξεων των άρθρων 235 έως
261, καθώς και του άρθρου 390, ή
συμμέτοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συμβάλλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της
συμμετοχής στις πράξεις αυτές άλλων
υπαλλήλων, τιμωρείται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που
καταγγέλλεται κατέχει θέση ανώτερη
της δικής του και ο ίδιος έχει μεταβιβάσει στο Δημόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει, αμέσως ή εμμέσως, από την τέλεση ή
τη συμμετοχή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων. Αν κατ` εξαίρεση η
μεταβίβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το στάδιο της επιμέτρησης
της ποινής, το δικαστήριο μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής
κρίση του, διακόπτοντας προς τούτο
τη διαδικασία για ορισμένη ημερομηνία και χωρίς το χρονικό περιορισμό
του άρθρου 352 παρ. 1 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας. Στην περίπτωση
αυτή ορίζει και τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις ή άλλες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο δράστης για
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αυτές προσώπων που διατελούν ή
διατέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή
Υφυπουργοί, το δικαστικό συμβούλιο, με
βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την
αναστολή της ασκηθείσας σε βάρος του
ποινικής δίωξης και την αμελλητί
παραπομπή της δικογραφίας στη Βουλή.
Την παραπάνω αναστολή μπορεί να
διατάξει το δικαστήριο και όταν τα στοιχεία
εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης
σε δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα ή
απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η άρση ή
η αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού
καταναγκασμού που έχουν ταχθεί.
β) Αν η Βουλή κρίνει, σύμφωνα με τη
διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 86
του Συντάγματος, ότι τα στοιχεία δεν είναι
επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε
βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού, το
βούλευμα ή η απόφαση ανακαλείται και η
ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται. Αν
η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινικής
δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού
κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, σε
περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό
Δικαστήριο, ο κατά το προηγούμενο εδάφιο
συμμέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά
στοιχεία τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο
μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο
μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης
της ποινής αυτής κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2.
5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν
είναι δυνατή λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
86 παρ. 3 εδ. β’ του Συντάγματος, στον κατηγορούμενο επιβάλλεται ποινή μειωμένη
στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2.».

να τύχει του σχετικού ευεργετήματος.
Με την απόφαση περί διακοπής της
δίκης το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την άρση ή την αντικατάσταση
των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού που έχουν επιβληθεί.
4. α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους
των εγκλημάτων των άρθρων 235 έως
261, 390 και 396 ή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται άμεσα από τις συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες, εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή
στις πράξεις αυτές προσώπων που
διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό
συμβούλιο, με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε βάρος του ποινικής δίωξης και την αμελλητί παραπομπή της
δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω αναστολή μπορεί να διατάξει το
δικαστήριο και όταν τα στοιχεία εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο
βούλευμα ή απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση
των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού που έχουν ταχθεί.
β) Αν η Βουλή κρίνει, σύμφωνα με τη
διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος, ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση
ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή
Υφυπουργού, το βούλευμα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα
ποινική δίωξη συνεχίζεται. Αν η Βουλή
αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, σε περίπτωση καταδίκης από το
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Άρθρο 44
Στις περ. α’ και β’ της παρ. 1 το άρθρου
264 η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται
από τις λέξεις «μπορεί να προκύψει»,
στην παρ. 2 οι λέξεις «προέκυψε
κίνδυνος» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «μπορεί να προκύψει κοινός
κίνδυνος», τροποποιείται το πλαίσιο
ποινής και το άρθρο 264 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 264
Εμπρησμός
1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται:
α) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα
πράγματα,
β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την
πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο,
γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των περ.
α` ή β` η πράξη προκάλεσε σημαντική
βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή
είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική
βλάβη ανθρώπου,

Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούμενο εδάφιο συμμέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο
του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο
μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω εξάλειψης
του αξιόποινου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 παρ. 3 εδ. β` του
Συντάγματος, στον κατηγορούμενο επιβάλλεται ποινή μειωμένη στο μέτρο
του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο
μπορεί να διατάξει και την αναστολή
εκτέλεσης της ποινής αυτής, κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2.
Άρθρο 264
Εμπρησμός
1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β)
με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την
πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α` ή β` η πράξη
προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική
βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β` η πράξη είχε
ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί
να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια την πυρκαγιά από την οποία
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δ) με ισόβια κάθειρξη αν στην περίπτωση
της περ. β` η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον
θάνατο.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια την πυρκαγιά από την οποία
μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για
ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο,
τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη.»
Άρθρο 45

προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή.

Στην παρ. 1 του άρθρου 265 τροποποιείται το πλαίσιο ποινής, στην περ. γ’ προστίθεται η περίπτωση προκληθείσας οικολογικής καταστροφής, η παρ. 2 απαλείφεται
και η παρ. 3 αναριθμείται σε 2 στην οποία
προστίθεται και η περίπτωση της αμέλειας και το άρθρο 265 του ΠΚ τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 265
Εμπρησμός σε δάση
1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή
δασική έκταση κατά την έννοια του νόμου
ή σε έκταση που έχει νόμιμα κηρυχθεί
δασωτέα ή αναδασωτέα, τιμωρείται: α) με
κάθειρξη τουλάχιστον έως οκτώ έτη και
χρηματική ποινή, αν δε ο δράστης σκόπευε
να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον
παράνομο περιουσιακό όφελος με
κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική
ποινή,
β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την
πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο,
γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των περ.
α` ή β` η πράξη προκάλεσε σημαντική
βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή
είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική
βλάβη ανθρώπου ή η φωτιά εξαπλώθηκε
σε μεγάλη έκταση ή είχε ως επακόλουθο
σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή
σοβαρή ή ευρεία οικολογική και
περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή,

Εμπρησμός σε δάση

Άρθρο 265

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια
του νόμου ή σε έκταση που έχει νόμιμα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική
ποινή, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν
από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για
άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α` ή β` η πράξη
προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική
βλάβη ανθρώπου ή η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην
περίπτωση του στοιχείου β` η πράξη
είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.
Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο
μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
3. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά σε δάσος ή δασική
έκταση κατά την έννοια του νόμου ή

98

δ) με ισόβια κάθειρξη αν στην περίπτωση
του στοιχείου β` η πράξη είχε ως
αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την
πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά
την έννοια του νόμου ή σε έκταση που έχει
νόμιμα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα
τιμωρείται με φυλάκιση, και αν από
αμέλεια προκαλεί μια τέτοια πυρκαγιά από
την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους.»
Άρθρο 46

σε έκταση που έχει νόμιμα κηρυχθεί
δασωτέα ή αναδασωτέα τιμωρείται
με φυλάκιση.

Στις περ. α’ και β’ η λέξη «προέκυψε»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «μπορεί να
προκύψει», στην παρ. 2 οι λέξεις
«προέκυψε κίνδυνος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «μπορεί να προκύψει κοινός
κίνδυνος», τροποποιείται το πλαίσιο
ποινής και το άρθρο 268 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:

Πλημμύρα

«Άρθρο 268
Πλημμύρα
1. Όποιος προξενεί πλημμύρα τιμωρείται:
α) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα
πράγματα,
β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την
πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο,
γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των
στοιχείων α` ή β` η πράξη προκάλεσε
σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής
ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά
σωματική βλάβη ανθρώπου,
δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν
στην περίπτωση του στοιχείου β` η πράξη
είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού
ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να

Άρθρο 268

1. Όποιος προξενεί πλημμύρα τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β)
με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την
πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α` ή β` η πράξη
προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική
βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β` η πράξη είχε
ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί
να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια την πλημμύρα από την οποία
προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή.
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επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια την πλημμύρα από την οποία
μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για
ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο,
τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη».
Άρθρο 47
Άρθρο 270
Στις περ. α’ και β’ η λέξη «προέκυψε»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «μπορεί να
προκύψει», στην παρ. 2 οι λέξεις
«προέκυψε κίνδυνος» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «μπορεί να προκύψει κοινός
κίνδυνος», τροποποιείται το πλαίσιο
ποινής και το άρθρο 270 διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 270
Έκρηξη
1. Όποιος προξενεί έκρηξη με οποιοδήποτε
τρόπο, και ιδίως με την χρήση εκρηκτικών
υλών, τιμωρείται:
α) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα
πράγματα,
β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την
πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο,
γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των
στοιχείων α` ή β` η πράξη προκάλεσε
σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής
ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά
σωματική βλάβη ανθρώπου,
δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν
στην περίπτωση του στοιχείου β` η πράξη
είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού
ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να
επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγού-

Έκρηξη
1. Όποιος προξενεί έκρηξη με οποιοδήποτε τρόπο, και ιδίως με την χρήση
εκρηκτικών υλών, τιμωρείται: α) με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν
από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη
προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ)
με κάθειρξη αν στην περίπτωση των
στοιχείων α` ή β` η πράξη προκάλεσε
σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις
κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β` η πράξη είχε ως αποτέλεσμα
το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο
θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια την έκρηξη από την οποία
προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή.
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μενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την έκρηξη από την οποία μπορεί να
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται
με φυλάκιση έως τρία έτη.».
Άρθρο 48

Άρθρο 273

Στις περ. α’ και β’ η λέξη «προέκυψε» αντικαθίΚοινώς επικίνδυνη βλάβη
σταται από τις λέξεις «μπορεί να προκύψει»,
στην παρ. 2 οι λέξεις «προέκυψε κίνδυνος» α-1. Όποιος καταστρέφει ή προξενεί
ντικαθίστανται από τις λέξεις «μπορεί να προ-βλάβη σε πράγμα δικό του ή ξένο, κικύψει κοινός κίνδυνος», τροποποιείται το πλαίνητό ή ακίνητο, όπως ηλεκτρικές εγκασιο ποινής και το άρθρο 273 διαμορφώνεται ως
ταστάσεις, οικοδομικά ή άλλα έργα
εξής:
για την προστασία από φυσικές και
«Άρθρο 273
Κοινώς επικίνδυνη βλάβη
1. Όποιος καταστρέφει ή προξενεί βλάβη σε
πράγμα δικό του ή ξένο, κινητό ή ακίνητο,
όπως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οικοδομικά
ή άλλα έργα για την προστασία από φυσικές
και άλλες καταστροφές, τιμωρείται:
α) με φυλάκιση έως τρία έτη αν από την
πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος
για ξένα πράγματα,
β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν
από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος
για άνθρωπο,
γ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν στην
περίπτωση του στοιχείου β` η πράξη είχε ως
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, ή τον
θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο
μπορεί να επιβάλει κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών.
2.
Όποιος
στις
περιπτώσεις
της
προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια την καταστροφή ή τη βλάβη από την
οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος
για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή

άλλες καταστροφές, τιμωρείται: α) με
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή αν από την πράξη προέκυψε
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β)
με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος
για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη έως δέκα
έτη αν στην περίπτωση του στοιχείου
β` η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια την καταστροφή ή τη βλάβη
από την οποία προέκυψε κίνδυνος για
ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
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χρηματική ποινή.».
Άρθρο 49
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 275 τροποποιούνται ως προς το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 275 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 275
Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων
1. Όποιος σε μεταλλεία, σε εργοστάσια ή
σε άλλες εργασίες που η λειτουργία τους
είναι επικίνδυνη για τη ζωή των εργαζομένων, καταστρέφει ή με οποιονδήποτε
τρόπο αχρηστεύει εγκαταστάσεις που ασφαλίζουν από αυτόν τον κίνδυνο ή διακόπτει τη λειτουργία τους, τιμωρείται:
α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί
να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
β) με κάθειρξη αν στην περ. α` η πράξη είχε
ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη,
γ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών αν στην περ. α` η πράξη είχε
ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.
Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου
αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο
μπορεί
να
επιβάλει
ισόβια
κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια
την καταστροφή, την αχρήστευση ή τη διακοπή λειτουργίας ασφαλιστικής εγκατάστασης από την οποία μπορεί να προκύψει
κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη.»
Άρθρο 50

Άρθρο 275
Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων
1. Όποιος σε μεταλλεία, σε εργοστάσια ή σε άλλες εργασίες που η λειτουργία τους είναι επικίνδυνη για τη
ζωή των εργαζομένων, καταστρέφει ή
με οποιονδήποτε τρόπο αχρηστεύει εγκαταστάσεις που ασφαλίζουν από
αυτόν τον κίνδυνο ή διακόπτει τη λειτουργία τους, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) με κάθειρξη αν στην περίπτωση του στοιχείου α` η πράξη είχε
ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική
βλάβη, γ) με κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών αν στην περίπτωση του
στοιχείου α` η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια την καταστροφή, την αχρήστευση ή τη διακοπή της λειτουργίας
ασφαλιστικής εγκατάστασης από την
οποία προέκυψε κίνδυνος, τιμωρείται
με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή.
Άρθρο 277

Στις περ. α’ και β’ η λέξη «προέκυψε» αντικαθίΠρόκληση ναυαγίου
σταται από τις λέξεις «μπορεί να προκύψει»,
στην παρ. 2 οι λέξεις «προέκυψε κίνδυνος» αντι1. Όποιος προκαλεί τη βύθιση ή την
καθίστανται από τις λέξεις «μπορεί να προκύψει
προσάραξη πλοίου τιμωρείται: α) με
κοινός κίνδυνος», τροποποιείται το πλαίσιο ποιφυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν
νής και το άρθρο 277 διαμορφώνεται ως εξής:από την πράξη προέκυψε κοινός κίν«Άρθρο 277

102

Πρόκληση ναυαγίου

δυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη
προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ)
με κάθειρξη αν στην περίπτωση των
στοιχείων α` ή β` η πράξη προκάλεσε
σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις
κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β` η πράξη είχε ως αποτέλεσμα
το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο
θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια τη βύθιση ή την προσάραξη
πλοίου από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηματική ποινή.

1. Όποιος προκαλεί τη βύθιση ή την
προσάραξη πλοίου τιμωρείται:
α) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα
πράγματα,
β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την
πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο,
γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των
στοιχείων α` ή β` η πράξη προκάλεσε
σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής
ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά
σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση
του στοιχείου β` η πράξη είχε ως
αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού
ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να
επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια τη βύθιση ή την προσάραξη
πλοίου από την οποία μπορεί να προκύψει
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή
κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με
φυλάκιση έως τρία έτη.».
Άρθρο 51
Άρθρο 279
Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 279 του ΠΚ αντικαθίσταται και το άρθρο 279 ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 279
Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων
για χρήση από το κοινό
1. Όποιος δηλητηριάζει: α) πηγές, πηγάδια, βρύσες ή άλλες διοχετεύσεις ή δεξαμενές νερού, β) τρόφιμα, ποτά ή άλλα πράγματα που είναι προορισμένα για πώληση ή
για χρήση από το κοινό των οποίων η χρήση
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα

Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό
1. Όποιος δηλητηριάζει: α) πηγές, πηγάδια, βρύσες ή άλλες διοχετεύσεις ή
δεξαμενές νερού, β) τρόφιμα, ποτά ή
άλλα πράγματα που είναι προορισμένα για πώληση ή για χρήση από το
κοινό των οποίων η χρήση μπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη
και χρηματική ποινή. Με την ίδια
ποινή τιμωρείται και όποιος εισάγει
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έτη και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή
τιμωρείται και όποιος εισάγει σε κάποιο
από αυτά άλλες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Με την ίδια
ποινή τιμωρείται επίσης όποιος κατέχει
προς πώληση, πωλεί ή θέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία τα υπό στοιχείο
β` πράγματα.
2. Οι πράξεις της παραγράφου 1 τιμωρούνται α) με κάθειρξη αν είχαν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, β) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν είχαν ως
αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
3. Αν στις περιπτώσεις της παρ. 1 η πράξη
τελείται από αμέλεια και από αυτήν μπορεί
να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη.»

σε κάποιο από αυτά άλλες ύλες που
μπορούν να προκαλέσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται επίσης όποιος κατέχει προς πώληση, πωλεί ή θέτει με οποιοδήποτε
τρόπο σε κυκλοφορία τα υπό στοιχείο
β` πράγματα.
2. Οι πράξεις της παραγράφου 1 τιμωρούνται α) με κάθειρξη αν είχαν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη,
β) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών
αν είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο
άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
3. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 πράττει από αμέλεια και
προκαλεί τον κίνδυνο ή προκαλεί από
αμέλεια τη δυνατότητα κινδύνου, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή
χρηματική ποινή.

Άρθρο 52

Άρθρο 285

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 285 του ΠΚ αντικαθίσταται και το άρθρο 285 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 285
Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει
διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να
αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν
από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός
κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να
προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.
2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται

Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη
ασθενειών
1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή
για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία
έτη ή χρηματική ποινή αν από την
πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και
χρηματική ποινή αν από την πράξη
μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό
ανθρώπων.
2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
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φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να
μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το
θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο
θάνατος, μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το
δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ισόβια κάθειρξη.
4. Όποιος στις περιπτώσεις της παρ. 1 από
αμέλεια παραβιάζει τα μέτρα και από την
παραβίαση μπορεί να προκύψει: α) κοινός
κίνδυνος για ζώα, τιμωρείται με χρηματική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, και
β) κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε
αόριστο αριθμό ανθρώπων, τιμωρείται με
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.»

τριών ετών και χρηματική ποινή, και
αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί
σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη
έως δέκα έτη.
3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί
να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α` με χρηματική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β` με φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηματική ποινή.

Άρθρο 53

Άρθρο 286

Στην παρ. 1 του άρθρου 286 τροποποιείται
το πλαίσιο ποινής, στην παρ. 2 προστίθεται
η φράση «και από την παραβίαση μπορεί
να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο» και το
άρθρο 286 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 286
Παραβίαση κανόνων οικοδομικής
1. Όποιος κατά την εκπόνηση μελέτης ή τη
διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδομικού ή
άλλου ανάλογου έργου ή κατεδάφισης ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους
τεχνικούς κανόνες, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική
ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) με κάθειρξη
αν στην περίπτωση του στοιχείου α` η
πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, γ) με κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου α` η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο

Παραβίαση κανόνων οικοδομικής
1. Όποιος κατά την εκπόνηση μελέτης
ή τη διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδομικού ή άλλου ανάλογου έργου ή
κατεδάφισης ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες, τιμωρείται: α) με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική
ποινή αν από την πράξη μπορεί να
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β)
με κάθειρξη αν στην περίπτωση του
στοιχείου α` η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, γ) με
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν
στην περίπτωση του στοιχείου α` η
πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο
άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
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μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου από αμέλεια παραβιάζει
τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς
κανόνες και από την παραβίαση μπορεί να
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική
ποινή.
3. Η παραγραφή των εγκλημάτων της παρ.
1 στοιχεία β` και γ` αρχίζει από την επέλευση του θανάτου ή της βαριάς σωματικής βλάβης και πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα τριάντα έτη από την παραβίαση
των κανόνων.
Άρθρο 54

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου παραβιάζει
από αμέλεια τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
3. Η παραγραφή των εγκλημάτων της
παραγράφου 1 στοιχεία β` και γ` αρχίζει από την επέλευση του θανάτου ή
της βαριάς σωματικής βλάβης και πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα τριάντα έτη από την παραβίαση των κανόνων.

Στην παρ. 1 του άρθρου 289 προστίθεται η
αναφορά στην παρ. 2 του άρθρου 265 και
απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου και το άρθρο 289 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 289
Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση
της ποινής
1. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 των άρθρων
264, 265, 268, 270, 273, 275, 277 και 286,
της παρ. 3 του άρθρου 279, και της παρ. 4
του άρθρου 285 ο υπαίτιος δεν τιμωρείται,
αν με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο
ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του.
2. Στις περιπτώσεις των εγκλημάτων του
παρόντος κεφαλαίου το δικαστήριο μπορεί
να κρίνει την πράξη ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του αποτρέψει την εξέλιξη του κινδύνου ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για
την αποτροπή της.»
Άρθρο 55

Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική
άφεση της ποινής

Άρθρο 289

1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2
των άρθρων 264, 268, 270, 273, 275,
277 και 286 και της παραγράφου 3 του
άρθρων 265, και 279 και της παρ. 4
του άρθρου 285 ο υπαίτιος δεν
τιμωρείται αν με τη θέλησή του
αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη
γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές
δώσει αφορμή για την αποτροπή του.
2. Στις περιπτώσεις των εγκλημάτων
του
παρόντος
κεφαλαίου
το
δικαστήριο μπορεί να κρίνει την
πράξη ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με τη
θέλησή του αποτρέψει την εξέλιξη του
κινδύνου ή με τη γρήγορη αναγγελία
του προς τις αρχές δώσει αφορμή για
την αποτροπή της.

Άρθρο 290

Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 290 η λέξη Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική
«προέκυψε» αντικαθίσταται από τη φράση συγκοινωνία
«μπορεί να προκύψει», στην υποπερ. αα’
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της περ. α’ της παρ. τροποποιείται το πλαίσιο ποινής, στην παρ. 2 μετά τις λέξεις
«ξένα πράγματα ή» προστίθεται η λέξη
«κίνδυνος» του ΠΚ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 290
Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία

1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια
της συγκοινωνίας στους δρόμους: α)
με καταστροφή, βλάβη ή μετακίνηση
εγκαταστάσεων ή οχημάτων, β) με
τοποθέτηση ή διατήρηση εμποδίων,
γ) με αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή
με
τοποθέτηση
ή
διατήρηση
εσφαλμένων σημείων ή σημάτων, ή δ)
με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την
ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις,
τιμωρείται: αα) με φυλάκιση έως τρία
έτη ή χρηματική ποινή αν από την
πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για
ξένα πράγματα, ββ) με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους αν από την
πράξη προέκυψε κίνδυνος για
άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη έως δέκα
έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη
βαριά σωματική βλάβη άλλου ή
προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς
εγκαταστάσεις, δδ) με κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών αν η πράξη
είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο
άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το
δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια
κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου προκαλεί
από αμέλεια τη διατάραξη της
ασφάλειας της συγκοινωνίας από την
οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος για
ξένα πράγματα ή για άνθρωπο,
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηματική ποινή.

1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της
συγκοινωνίας στους δρόμους: α) με
καταστροφή, βλάβη ή μετακίνηση
εγκαταστάσεων ή οχημάτων, β) με
τοποθέτηση ή διατήρηση εμποδίων, γ) με
αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή με
τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλμένων
σημείων ή σημάτων, ή δ) με άλλες, εξίσου
επικίνδυνες για την ασφάλεια της
συγκοινωνίας πράξεις, τιμωρείται: αα) με
φυλάκιση έως τρία έτη αν από την πράξη
μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για
ξένα πράγματα, ββ) με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για
άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν
η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά
σωματική βλάβη άλλου ή προκάλεσε
σημαντική
βλάβη
σε
κοινωφελείς
εγκαταστάσεις,
δδ)
με
κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών αν η πράξη είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού
ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να
επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από
αμέλεια τη διατάραξη της ασφάλειας της
συγκοινωνίας από την οποία μπορεί να
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα
πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.»
Άρθρο 56
Άρθρο 290Α

Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 290Α η λέξη Επικίνδυνη οδήγηση
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«προέκυψε» αντικαθίσταται από τις λέξεις
«μπορεί να προκύψει», στην υποπερ. αα’
της περ. α’ της παρ. τροποποιείται το πλαίσιο ποινής, στην υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της
παρ. 1 πριν τη λέξη «βλάβη» προστίθεται η
λέξη «σημαντική» και το άρθρο 290Α του
ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 290Α
Επικίνδυνη οδήγηση
1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους
δρόμους ή στις πλατείες: α) οδηγεί όχημα
μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με
ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης
οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών
ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής
εξάντλησης, ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή
περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο
ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε
πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή
οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές
ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή
προβαίνει κατά την οδήγηση σε
επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε
αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, αν δεν
προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε
άλλες διατάξεις: αα) με φυλάκιση έως τρία
έτη αν από την πράξη μπορεί να προκύψει
κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, ββ) με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από
την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος
για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη έως δέκα έτη
αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά
σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική
βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ)
με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η
πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο
άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου
αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί
να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2.
Όποιος στις περιπτώσεις της
προηγούμενης
παραγράφου
οδηγεί

1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους
δρόμους ή στις πλατείες: α) οδηγεί
όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να
το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της
κατανάλωσης
οινοπνεύματος
ή
χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω
σωματικής
ή
πνευματικής
εξάντλησης, ή β) οδηγεί όχημα σε
εθνικές ή περιφερειακές οδούς
αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε
κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους,
πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί
όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή
με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή
προβαίνει κατά την οδήγηση σε
επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε
αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, αν
δεν
προβλέπονται
βαρύτερες
κυρώσεις σε άλλες διατάξεις: αα) με
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή αν από την πράξη προέκυψε
κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,
ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους αν από την πράξη προέκυψε
κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με
κάθειρξη έως δέκα έτη αν η πράξη είχε
ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική
βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε
κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) με
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η
πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο
άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το
δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια
κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου οδηγεί
επικίνδυνα από αμέλεια και από την
πράξη του αυτή προέκυψε κοινός
κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για
άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση
έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
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επικίνδυνα από αμέλεια καιαπό την πράξη
του αυτή μπορεί να προκύψει κοινός
κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για
άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο
έτη ή χρηματική ποινή.».
Άρθρο 57

Άρθρο 291

Στις παρ. 1 και 3 η λέξη «προέκυψε» αντικαθίσταται από τη φράση «μπορεί να προκύψει», στην υποπερ. αα’ της περ. α’ τροποποιείται το πλαίσιο ποινής, στην υποπερ.
γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 πριν τη λέξη
«βλάβη» προστίθεται η λέξη «σημαντική»,
στην παρ. 2 μετά τη λέξη «αεροπλάνο»
προστίθενται οι λέξεις «ή χειρίζεται εξ αποστάσεως σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους», στην παρ. 3 τροποποιείται το
πλαίσιο ποινής και το άρθρο 291 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:

Επικίνδυνες
παρεμβάσεις
στη
συγκοινωνία
μέσων
σταθερής
τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών
1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια
της συγκοινωνίας μέσων σταθερής
τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών
α) με καταστροφή, βλάβη ή
μετακίνηση
εγκαταστάσεων
ή
συγκοινωνιακών μέσων,
β) με τοποθέτηση ή διατήρηση
εμποδίων,
γ) με αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή
με
τοποθέτηση
ή
διατήρηση
εσφαλμένων σημείων ή σημάτων, ή
δ) με παραβίαση των κανόνων
τεχνικού ελέγχου ή ασφαλούς
φόρτωσης
των
συγκοινωνιακών
μέσων,
ε) με άλλες, εξίσου επικίνδυνες, για
την ασφάλεια της συγκοινωνίας
πράξεις τιμωρείται: αα) με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους αν από την
πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για
ξένα πράγματα, ββ) με κάθειρξη έως
δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε
κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με
κάθειρξη αν η πράξη είχε ως
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική
βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε
εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, δδ)
με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν
η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον
θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο
θάνατος
μεγάλου
αριθμού
ανθρώπων,το δικαστήριο μπορεί να
επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

«Άρθρο 291
Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία
μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών
«1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της
συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς,
πλοίων ή αεροσκαφών α) με καταστροφή,
βλάβη ή μετακίνηση εγκαταστάσεων ή συγκοινωνιακών μέσων, β) με τοποθέτηση ή
διατήρηση εμποδίων, γ) με αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή με τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλμένων σημείων ή σημάτων, δ)
με παραβίαση των κανόνων τεχνικού ελέγχου ή ασφαλούς φόρτωσης των συγκοινωνιακών μέσων, ε) με παραβίαση των κανόνων λειτουργίας συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στ) με άλλες, εξίσου επικίνδυνες, για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις τιμωρείται: αα) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να προκύψει
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, ββ) με
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κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη αν η πράξη είχε ως
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή
προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, δδ) με κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών αν η πράξη είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Με τις ίδιες ποινές κατά τις διακρίσεις
των στοιχείων αα΄ έως δδ΄ της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται, εάν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες
διατάξεις, όποιος οδηγεί όχημα σταθερής
τροχιάς ή κυβερνά πλοίο ή αεροπλάνο ή
χειρίζεται εξ αποστάσεως σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους χωρίς να είναι
σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας
της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης
ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή
πνευματικής εξάντλησης.
3. Όποιος στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων από αμέλεια προκαλεί
τη διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας ή οδηγεί επικίνδυνα και από την πράξη
του αυτή μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία
έτη.»
Άρθρο 58
Στην παρ. 1 του άρθρου 292Α του ΠΚ
προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο
292Α διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 292Α
Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των
τηλεφωνικών επικοινωνιών
1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά
πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο παροχής
υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα
υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται
για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, και με

2. Με τις ίδιες ποινές κατά τις
διακρίσεις των στοιχείων α` έως δ` της
προηγούμενης
παραγράφου
τιμωρείται, εάν δεν προβλέπονται
βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες
διατάξεις, όποιος οδηγεί όχημα
σταθερής τροχιάς ή κυβερνά πλοίο ή
αεροπλάνο χωρίς να είναι σε θέση να
το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της
κατανάλωσης
οινοπνεύματος
ή
χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω
σωματικής
ή
πνευματικής
εξάντλησης.
3. Όποιος στις περιπτώσεις των
προηγούμενων παραγράφων από
αμέλεια προκαλεί τη διατάραξη της
ασφάλειας της συγκοινωνίας ή οδηγεί
επικίνδυνα και έτσι προέκυψε κοινός
κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για
άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 292Α
Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των
τηλεφωνικών επικοινωνιών
1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά
πρόσβαση σε σύνδεση ή σε δίκτυο
παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε
σύστημα υλικού ή λογισμικού, που
χρησιμοποιείται για την παροχή
τέτοιων υπηρεσιών, και με τον τρόπο
αυτόν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια
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τον τρόπο αυτόν θέτει σε κίνδυνο την
ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος
της πράξης του προηγούμενου εδαφίου
είναι ο εργαζόμενος ή συνεργάτης του
παρόχου
υπηρεσιών
τηλεφωνίας,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών και χρηματική ποινή. Με την ποινή
του προηγουμένου εδαφίου τιμωρείται και
ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο
νόμιμος εκπρόσωπός του ο οποίος αθέμιτα
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των
τηλεφωνικών επικοινωνιών.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος
παραβιάζει διάταξη κανονισμού της Αρχής
Διασφάλισης
του
Απορρήτου
των
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ή όρο της Γενικής
Άδειας ή του δικαιώματος χρήσης
ραδιοσυχνότητας ή του δικαιώματος
χρήσης αριθμού, που αναφέρονται στην
ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών και χρηματική ποινή.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ή ο κατά τον
νόμο υπεύθυνος για τη διασφάλιση του
απορρήτου των επικοινωνιών, που
παραλείπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για
την αποτροπή πράξης της παραγράφου 1,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη
τελέστηκε ή έγινε απόπειρα τέλεσής της,
ανεξάρτητα αν θα τιμωρηθεί ο υπαίτιος.
4. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των
προηγούμενων παραγράφων είχε σκοπό να
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον
παράνομο περιουσιακό όφελος ή να
προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
ετών και χρηματική ποινή. Εφόσον το
συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία

των τηλεφωνικών επικοινωνιών,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
ενός έτους και χρηματική ποινή. Αν ο
υπαίτιος
της
πράξης
του
προηγούμενου εδαφίου είναι ο
εργαζόμενος ή συνεργάτης του
παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
δύο ετών και χρηματική ποινή.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας
ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, ο
οποίος
παραβιάζει
διάταξη
κανονισμού της Αρχής Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(ΑΔΑΕ) ή όρο της Γενικής Άδειας ή του
δικαιώματος
χρήσης
ραδιοσυχνότητας ή του δικαιώματος
χρήσης αριθμού, που αναφέρονται
στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
τιμωρείται
με
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
χρηματική ποινή.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας
ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ή ο
κατά τον νόμο υπεύθυνος για τη
διασφάλιση του απορρήτου των
επικοινωνιών, που παραλείπει να
λάβει τα αναγκαία μέτρα για την
αποτροπή πράξης της παραγράφου 1,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
δύο ετών και χρηματική ποινή,
εφόσον η πράξη τελέστηκε ή έγινε
απόπειρα τέλεσής της, ανεξάρτητα αν
θα τιμωρηθεί ο υπαίτιος.
4. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των
προηγούμενων παραγράφων είχε
σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του
ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό
όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή
ζημία σε άλλον, τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηματική ποινή. Εφόσον το συνολικό
όφελος ή η συνολική ζημία
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υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, ο
υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα
έτη και χρηματική ποινή. Αν από τις πράξεις
των προηγούμενων παραγράφων μπορεί
να τεθούν σε κίνδυνο θεμελιώδεις αρχές
και θεσμοί του Πολιτεύματος, όπως
μνημονεύονται στο «άρθρο 134» του
Ποινικού Κώδικα ή απόρρητο που
αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους ή
στην ασφάλεια εγκαταστάσεων κοινής
ωφέλειας, επιβάλλεται κάθειρξη.
5. Όποιος αθέμιτα διαθέτει στο εμπόριο ή
με άλλον τρόπο προσφέρει προς
εγκατάσταση ειδικά τεχνικά μέσα για την
τέλεση των πράξεων της παραγράφου 1 ή
δημόσια διαφημίζει ή προσφέρει τις
υπηρεσίες του για την τέλεσή τους
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηματική ποινή.»

Άρθρο 59
Στην παρ. 1 του άρθρου 293 μετά τη λέξη
«όποιος» προστίθενται οι λέξεις «αθέμιτα
με οποιοδήποτε τρόπο» και το άρθρο 293
του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 293
Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων
1. Όποιος αθέμιτα με οποιοδήποτε τρόπο
παρεμποδίζει ή διαταράσσει σε μεγάλη
έκταση ή γιαμεγάλο χρονικό διάστημα τη
λειτουργία εγκατάστασης που εξυπηρετεί
την παροχή στο κοινό: α) ταχυδρομικών
υπηρεσιών, β) νερού, φωτισμού, φυσικού
αερίου, θερμότητας ή κινητήριας
δύναμης, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική
ποινή.».

υπερβαίνουν το ποσό των 120.000
ευρώ, ο υπαίτιος τιμωρείται με
κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική
ποινή. Αν από τις πράξεις των
προηγούμενων παραγράφων μπορεί
να τεθούν σε κίνδυνο θεμελιώδεις
αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος,
όπως μνημονεύονται στο «άρθρο
134» του Ποινικού Κώδικα ή
απόρρητο που αναφέρεται στην
ασφάλεια του κράτους ή στην
ασφάλεια εγκαταστάσεων κοινής
ωφέλειας, επιβάλλεται κάθειρξη.
5. Όποιος αθέμιτα διαθέτει στο
εμπόριο ή με άλλον τρόπο προσφέρει
προς εγκατάσταση ειδικά τεχνικά
μέσα για την τέλεση των πράξεων της
παραγράφου 1 ή δημόσια διαφημίζει
ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την
τέλεσή τους τιμωρείται με φυλάκιση
έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
Άρθρο 293
Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων
κοινωφελών εγκαταστάσεων

1. Όποιος παρεμποδίζει ή διαταράσσει σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο
χρονικό διάστημα τη λειτουργία εγκατάστασης που εξυπηρετεί την παροχή
στο κοινό:
α) ταχυδρομικών υπηρεσιών,
β) νερού, φωτισμού, φυσικού αερίου,
θερμότητας ή κινητήριας δύναμης με
αθέμιτη παρέμβαση σε πράγμα ή σε
σύστημα πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα που εξυπηρετούν τη
λειτουργία της εγκατάστασης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους και χρηματική ποινή.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 292Β
2. Η παρ. 2 του άρθρου 292Β εφαρμόζεται εφαρμόζεται και για την πράξη της
και για την πράξη της παρ. 1.
παραγράφου 1.
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3. Αν από την πράξη προκλήθηκε κατάσταση κοινής ανάγκης, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
4. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή.»
Άρθρο 60

3. Αν από την πράξη προκλήθηκε κατάσταση κοινής ανάγκης, επιβάλλεται
κάθειρξη έως δέκα έτη.
4. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια,
επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι μήνες ή
χρηματική ποινή.
Άρθρο 299

Η παρ. 1 του άρθρου 299 τροποποιείται ως Ανθρωποκτονία με δόλο
προς την αυστηροποίηση της ποινής και το
άρθρο 299 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής: 1. Όποιος σκότωσε άλλον τιμωρείται
με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη του«Άρθρο 299
λάχιστον δέκα ετών.
2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτεΑνθρωποκτονία με δόλο
λέστηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής, επιβάλλεται κάθειρξη.
1. Όποιος σκότωσε άλλον τιμωρείται με
ισόβια κάθειρξη.
2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και
εκτελέστηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής,
επιβάλλεται κάθειρξη.»
Άρθρο 61

Άρθρο 308

Στην παρ. 1 τροποποιείται το πλαίσιο ποινής και στην παρ. 2 του άρθρου 308 τροποποιείται η ιδιότητα του παθόντος και το άρθρο 308 του ΠΚ ως εξής:
«Άρθρο 308
Σωματική βλάβη
1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του
προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι υπάλληλος και η
πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την

Σωματική βλάβη
1. Όποιος προξενεί σε άλλον
σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας
του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο
έτη ή χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή
βλάβη της υγείας που του προξένησε
είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με
παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Για τη δίωξη της πράξης της
προηγούμενης
παραγράφου
απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών
είναι δημόσιος υπάλληλος και η
πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας του ή για λόγους
σχετικούς με την εκτέλεσή της «ή
υπάλληλος του πλειστηριασμου κατά
τη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης και η πράξη τελέσθηκε με
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εκτέλεσή της ή υπάλληλος του πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης και η πράξη τελέσθηκε με αφορμή τον πλειστηριασμό, οπότε η δίωξη
είναι αυτεπάγγελτη.
3. Η σωματική βλάβη της παρ. 1 δεν είναι
άδικη, όταν επιχειρείται με τη συναίνεση
του παθόντος και δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη.
4. Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 είναι
δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν
παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση, εξαιτίας μιας αμέσως
προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο παθών
εναντίον του ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.»

αφορμή τον πλειστηριασμό», οπότε η
δίωξη είναι αυτεπάγγελτη.
3.
Η
σωματική
βλάβη
της
παραγράφου 1 δεν είναι άδικη, όταν
επιχειρείται με τη συναίνεση του
παθόντος και δεν προσκρούει στα
χρηστά ήθη.
4. Ο υπαίτιος της πράξης της
παραγράφου 1 είναι δυνατό να
απαλλαγεί από κάθε ποινή αν
παρασύρθηκε στην πράξη από
δικαιολογημένη αγανάκτηση, εξαιτίας
μιας αμέσως προηγούμενης πράξης
που τέλεσε ο παθών εναντίον του ή
ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα
σκληρή ή βάναυση.

Άρθρο 62

Άρθρο 309

Το άρθρο 309 τροποποιείται ως προς την Επικίνδυνη σωματική βλάβη
αυστηροποίηση της ποινής και το άρθρο
309 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
Αν η πράξη του προηγούμενου άρθρου τελέστηκε με τρόπο που μπο«Άρθρο 309
ρούσε να προκαλέσει στον παθόντα
κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική
Επικίνδυνη σωματική βλάβη
βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηματική ποινή.
Αν η πράξη του προηγούμενου άρθρου τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά
σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση
έως τρία έτη.».
Άρθρο 63
Άρθρο 310
Οι παρ. 1 και 2 αναριθμούνται σε 2 και 3,
προστίθεται παρ. 1,η παρ. 2 τροποποιείται
ως προς την αυστηροποίηση της ποινής της
και το άρθρο 310 του ΠΚ διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 310
Βαριά σωματική βλάβη

Βαριά σωματική βλάβη
1. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά
σωματική βλάβη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Av επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωματικής βλάβης, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη.
2. Βαριά σωματική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στον πα-
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1. Αν η πράξη του άρθρου 308 είχε ως επακόλουθο τη βαριά σωματική βλάβη επιβάλλεται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωματική βλάβη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αv επιδίωκε την πρόκληση
της βαριάς σωματικής βλάβης, τιμωρείται
με κάθειρξη έως δέκα έτη.
3. Βαριά σωματική βλάβη υπάρχει ιδίως αν
η πράξη προξένησε στον παθόντα κίνδυνο
ζωής ή βαριά και μακροχρόνια αρρώστια ή
σοβαρό ακρωτηριασμό ή αν τον εμπόδισε
σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα ή τη διάνοιά του.».
Άρθρο 64
Η παρ. 1 του άρθρου 314 τροποποιείται ως
προς την μεταβολή της σειράς των
προβλεπόμενων ποινών , την προσθήκη της
περίπτωσης
προκληθείσας
βαριάς
σωματικής βλάβης και του αντίστοιχου
πλαισίου ποινής και το άρθρο 314 του ΠΚ
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 314
Σωματική βλάβη από αμέλεια
1. Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική
κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς
εργασίας. Αν η σωματική βλάβη που
προκλήθηκε είναι βαριά τιμωρείται με
φυλάκιση έως τρία έτη, και αν αυτή είναι
εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται χρηματική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της
προηγούμενης παραγράφου απαιτείται
έγκληση. Η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη αν ο
υπαίτιος ήταν οδηγός οχήματος ή υπόχρεος
λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλματός
του να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια ή
προσοχή. Όταν ο υπαίτιος οδηγός
οχήματος δεν μεταφέρει επιβάτες ή

θόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και μακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή αν τον εμπόδισε σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα ή τη διάνοιά του.

Άρθρο 314
Σωματική βλάβη από αμέλεια
1. Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας
άλλου τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή ή
φυλάκιση έως δύο έτη. Αν η σωματική
βλάβη που προκλήθηκε είναι εντελώς
ελαφρά, επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή.
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης
της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται έγκληση. Η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη αν ο υπαίτιος ήταν οδηγός
οχήματος ή υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλματός του να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια ή προσοχή. Όταν ο υπαίτιος οδηγός οχήματος δεν μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα με σκοπό βιοπορισμού, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο
εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση
υποβληθεί μετά την άσκηση ποινικής
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πράγματα με σκοπό βιοπορισμού, η δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά
ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο αυτήν.
εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει
από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει
ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του
δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την
άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο
παύει οριστικά αυτήν.».
Άρθρο 66

Άρθρο 323Α

Στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 323Α του

Εμπορία ανθρώπων

ΠΚ τροποποιείται το πλαίσιο ποινής και το
άρθρο 323Α διαμορφώνεται ως εξής
«Άρθρο 323Α
Εμπορία ανθρώπων
1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή
άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή
ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί,
απάγει, μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα,
υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει
άλλον με σκοπό την εκμετάλλευσή του,
τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική
ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος
και αν, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, τελεί
τις
πράξεις
της
προηγούμενης
παραγράφου αποσπώντας τη συναίνεση
άλλου με τη χρήση απατηλών μέσων ή
παρασύροντάς τον εκμεταλλευόμενος την
ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται.
3. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και
χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη των
προηγούμενων παραγράφων όταν: α)
τελείται κατ` επάγγελμα, β) τελείται από
υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της
υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την
ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει
με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, γ)
συνδέεται με την παράνομη είσοδο,

1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής
βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων
ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας,
στρατολογεί, απάγει, μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με
σκοπό την εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και
χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος και αν, για να επιτύχει τον ίδιο
σκοπό, τελεί τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου αποσπώντας τη
συναίνεση άλλου με τη χρήση απατηλών μέσων ή παρασύροντάς τον εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση στην
οποία βρίσκεται.
3. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή
τιμωρείται η πράξη των προηγούμενων παραγράφων όταν: α) τελείται
κατ` επάγγελμα, β) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από
την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή
συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο
στην πράξη, γ) συνδέεται με την παράνομη είσοδο, παραμονή ή έξοδο του
παθόντος από τη χώρα ή δ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη
του παθόντος. Επιβάλλεται κάθειρξη
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παραμονή ή έξοδο του παθόντος από τη
χώρα ή δ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά
σωματική
βλάβη
του
παθόντος.
Επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη, αν η πράξη
είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο.
4. Με τις ποινές της προηγούμενης
παραγράφου τιμωρείται η πράξη των
παραγράφων 1 και 2 όταν στρέφεται κατά
ανηλίκου, ακόμα κι όταν τελείται χωρίς τη
χρήση των μέσων που αναφέρονται σε
αυτές. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και
όποιος, με τα μέσα των παραγράφων 1 και
2 στρατολογεί ανήλικο με σκοπό τη
χρησιμοποίησή
του
σε
ένοπλες
επιχειρήσεις.
5. Η έννοια της εκμετάλλευσης στις
προηγούμενες
παραγράφους
περιλαμβάνει τον πορισμό παράνομου
περιουσιακού οφέλους από: α) την
υπαγωγή του σε καθεστώς δουλείας ή σε
παρεμφερείς προς τη δουλεία πρακτικές, β)
την υπαγωγή του σε καθεστώς ειλωτείας, γ)
την εργασία ή την επαιτεία του θύματος
(εργασιακή εκμετάλλευση), δ) την τέλεση
εγκληματικών πράξεων από αυτό, ε) την
αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του
σώματός του, στ) την τέλεση από αυτό
γενετήσιων πράξεων, πραγματικών ή
προσποιητών, ή την παροχή εργασίας ή
υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό
σκοπό τη γενετήσια διέγερση (γενετήσια
εκμετάλλευση) ή ζ) τον εξαναγκασμό του σε
τέλεση γάμου.
6. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος εν
γνώσει, χωρίς να χρησιμοποιεί τα μέσα των
παραγράφων 1 και 2, προσλαμβάνει στην
εργασία του πρόσωπο που είναι θύμα
εμπορίας, δέχεται τις υπηρεσίες του
προσώπου αυτού, τελεί μαζί του γενετήσια
πράξη ή δέχεται τα έσοδα από την

τουλάχιστον δέκα ετών, αν η πράξη
είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο.
4. Με τις ποινές της προηγούμενης
παραγράφου τιμωρείται η πράξη των
παραγράφων 1 και 2 όταν στρέφεται
κατά ανηλίκου, ακόμα κι όταν τελείται
χωρίς τη χρήση των μέσων που αναφέρονται σε αυτές. Με τις ίδιες ποινές
τιμωρείται και όποιος, με τα μέσα των
παραγράφων 1 και 2 στρατολογεί ανήλικο με σκοπό τη χρησιμοποίησή
του σε ένοπλες επιχειρήσεις.
5. Η έννοια της «εκμετάλλευσης» στις
προηγούμενες παραγράφους περιλαμβάνει τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους από: α) την υπαγωγή του σε καθεστώς δουλείας ή σε
παρεμφερείς προς τη δουλεία πρακτικές, β) την υπαγωγή του σε καθεστώς
ειλωτείας, γ) την εργασία ή την επαιτεία του θύματος (εργασιακή εκμετάλλευση), δ) την τέλεση εγκληματικών πράξεων από αυτό, ε) την αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του
σώματός του, στ) την τέλεση από αυτό
γενετήσιων πράξεων, πραγματικών ή
προσποιητών, ή την παροχή εργασίας
ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση
(γενετήσια εκμετάλλευση) ή ζ) τον εξαναγκασμό του σε τέλεση γάμου.
6. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος εν γνώσει, χωρίς να χρησιμοποιεί τα μέσα των παραγράφων 1 και
2, προσλαμβάνει στην εργασία του
πρόσωπο που είναι θύμα εμπορίας,
δέχεται τις υπηρεσίες του προσώπου
αυτού, τελεί μαζί του γενετήσια πράξη
ή δέχεται τα έσοδα από την εκμετάλλευσή του.
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εκμετάλλευσή του.
7. Τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική
ποινή όποιος, χωρίς να χρησιμοποιεί τα
μέσα των παραγράφων 1 και 2, εξωθεί σε
επαιτεία ανηλίκους, με σκοπό την
εκμετάλλευση των εσόδων τους.
8. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από υπαιτίους των πράξεων των προηγούμενων
παραγράφων, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί, εφόσον η καταγγελία πιθανολογείται βάσιμη, ύστερα από έγκριση
του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών και περί
εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς
και για παραβάσεις λόγω συμμετοχής τους
σε εγκληματικές δραστηριότητες, εφόσον η
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του
γεγονότος ότι ήταν παθόντες των αδικημάτων των προηγούμενων παραγράφων, ώσπου να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για
τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, η αποχή από
την ποινική δίωξη γίνεται οριστική.».

Άρθρο 67

7. Τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή όποιος, χωρίς να χρησιμοποιεί τα μέσα των παραγράφων 1 και
2, εξωθεί σε επαιτεία ανηλίκους, με
σκοπό την εκμετάλλευση των εσόδων
τους.
8. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες
πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του
από υπαιτίους των πράξεων των
προηγούμενων παραγράφων, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί,
εφόσον η καταγγελία πιθανολογείται
βάσιμη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών
και περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς και για παραβάσεις
λόγω συμμετοχής τους σε εγκληματικές δραστηριότητες, εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του
γεγονότος ότι ήταν παθόντες των αδικημάτων των προηγούμενων παραγράφων, ώσπου να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που
καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, η αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική.
Άρθρο 331

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 331 μετα- Αυτοδικία
βάλλεται η σειρά των προβλεπόμενων ε- Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχεναλλακτικών ποινών και το άρθρο 331 του τική με δικαίωμα που ή το έχει πραγΠΚ τροποποιείται ως εξής:
ματικά ή από πεποίθηση το οικειοποιείται τιμωρείται με παροχή κοινω«Άρθρο 331
φελούς εργασίας ή χρηματική ποινή.
Για την ποινική δίωξη απαιτείται έΑυτοδικία
γκληση.
Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική με
δικαίωμα που ή το έχει πραγματικά ή από
πεποίθηση το οικειοποιείται τιμωρείται με
χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς
εργασίας. Για την ποινική δίωξη απαιτείται
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έγκληση.».
Άρθρο 67
Στην παρ. 3 του άρθρο 336 προστίθεται η
περίπτωση του ανήλικου θύματος, τροποποιείται το πλαίσιο ποινής, στην παρ. 4 η
λέξη «επιχειρεί» αντικαθίσταται από τη
λέξη «τελεί» και το άρθρο 336 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής :
«Άρθρο 336
Βιασμός
1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή
σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή
σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει
άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας
πράξης
τιμωρείται
με
κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών.
2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι
ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις.
3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε από
δύο ή περισσότερους δράστες που
ενεργούσαν από κοινού ή είχε ως συνέπεια
τον θάνατο του παθόντος ή αν ο παθών
είναι ανήλικος, επιβάλλεται ισόβια
κάθειρξη.
4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της
παρ. 1, τελεί γενετήσια πράξη χωρίς τη
συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με
κάθειρξη έως δέκα έτη.».

Άρθρο 336
Βιασμός
1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου
ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή
γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία
και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις.
3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε
από δύο ή περισσότερους δράστες
που ενεργούσαν από κοινού ή είχε ως
συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.
4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση
της παραγράφου 1, επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη έως
δέκα έτη.

Άρθρο 68

Άρθρο 337

Στην παρ. 1 προστίθεται η περίπτωση του
ανήλικου παθόντος, στην παρ. 4
τροποποιείται το πλαίσιο ποινής και ως
προς την διαγραφή του τελευταίου της
εδαφίου και το άρθρο 337 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

1. Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου
χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον
«Άρθρο 337
άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών
του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλά1. Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου κιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.
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χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν
γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις
που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη
των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει
βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με
φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.
Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση,
εκτός αν ο παθών είναι ανήλικος.
2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική
ποινή
τιμωρείται
η
πράξη
της
προηγουμένης παραγράφου, αν ο παθών
είναι νεότερος των δώδεκα ετών.
3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή
άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής
αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν
συμπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και με
χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την
τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας
ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε
συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
4. Όποιος προβαίνει σε χειρονομίες
γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει
προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων
σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από
αυτόν ή εκμεταλλευόμενος τη θέση
προσώπου που έχει ενταχθεί σε διαδικασία
αναζήτησης θέσης εργασίας, τιμωρείται με
φυλάκιση έως τρία έτη.»

Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.
2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της
προηγουμένης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος των δώδεκα ετών.
3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών
πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δέκα
πέντε έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής
του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
4. Όποιος προβαίνει σε χειρονομίες
γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει
προτάσεις για τέλεση γενετήσιων
πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται
εργασιακά από αυτόν ή εκμεταλλευόμενος την ανάγκη ενός προσώπου να
εργαστεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηματική ποινή. Για την
ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 69

Άρθρο 338

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 338
τροποποιούνται ως προς την
αυστηροποίηση τηςποινής και το άρθρο
338 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής :

Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση
σε γενετήσια πράξη

«Άρθρο 338
Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε
γενετήσια πράξη

1. Όποιος με κατάχρηση της διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας άλλου ή
της από οποιαδήποτε αιτία ανικανότητάς του να αντισταθεί ενεργεί με
αυτόν γενετήσια πράξη τιμωρείται με
κάθειρξη έως δέκα έτη.
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1. Όποιος με κατάχρηση της διανοητικής ή
σωματικής αναπηρίας άλλου ή της από
οποιαδήποτε αιτία ανικανότητάς του να
αντισταθεί ενεργεί με αυτόν γενετήσια
πράξη τιμωρείται με κάθειρξη.

2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη.

2. Αν η πράξη της προηγούμενης
παραγράφου
έγινε
από
δύο
ή
περισσότερους που ενεργούσαν από
κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών.».
Άρθρο 70
Η παρ. 1 του άρθρου 339 τροποποιείται ως
προς τα άρθρα που παραπέμπουν στον ΠΚ,
αντικαθίστανται οι περ. α’ και β’ και
απαλείφεται η περ. γ’ και το άρθρο 339
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 339
Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή
ενώπιόν τους
1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με
πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το
παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή
να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν
υπάρχει
περίπτωση
να
τιμωρηθεί
βαρύτερα με τα άρθρα 342 και 351Α, ως
εξής:
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα
έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,
β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη,
με κάθειρξη.».
2. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων
κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιμωρούνται,
εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας
είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε
μπορούν
να
επιβληθούν
μόνο
αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο,
που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να

Άρθρο 339
Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους
1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με
πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα
να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια
πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με το
άρθρο 351Α, ως εξής: α) αν ο παθών
δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με
κάθειρξη, β) αν ο παθών συμπλήρωσε
τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα
έτη, με κάθειρξη έως δέκα έτη και γ)
αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη,
με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν
τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους
διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη
των τριών ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε γενετήσια
πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρημα-
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παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ
άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος
είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων ετών
και με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο
τέταρτο έτος της ηλικίας του.

τική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και με
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική
ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο
τέταρτο έτος της ηλικίας του.

Άρθρο 71

Άρθρα 340

Το άρθρο 340 του ΠΚ αντικαθίσταται ως Κατηργημένο
εξής:
«Άρθρο 340
Γενική διάταξη
Αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 338
και 339 είχε ως συνέπεια το θάνατο του
παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.».
Άρθρο 72

Άρθρο 342

Στην παρ. 1 του άρθρου 342
τροποποιούνται οι περ. α’ και β’ ως προς
την αναπροσαρμογή των ηλικιακών ορίων
και απαλείφεται η περ. γ’, προστίθεται
δεύτερο εδάφιο που αφορά στις
επιβαρυντικές περιστάσεις σε τέλεση
κατάχρησης ανηλίκων και το άρθρο 342 του
ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:

Κατάχρηση ανηλίκων

«Άρθρο 342
Κατάχρηση ανηλίκων
1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες
πράξεις με ανήλικο, τον οποίον του έχουν
εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον
φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται
ως εξής :
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα
δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών,
β) αν ο παθών συμπλήρωσε
δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη.

τα

1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, τον οποίον
του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και
προσωρινά, τιμωρείται ως εξής:
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα
δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών,
β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με
κάθειρξη,
γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη ως δέκα έτη.
2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονομίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον
οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να
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Συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έτης πράξης της παρ. 1: α) από οικείο, β) από στω και προσωρινά, τιμωρείται με φυπρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο ή λάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους
του, γ) από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό,
γυμναστή ή άλλο πρόσωπο που παραδίδει
μαθήματα στον ανήλικο, δ) από πρόσωπο
που δέχεται τις υπηρεσίες του ανηλίκου, ε)
από κληρικό με τον οποίο ο ανήλικος
διατηρεί πνευματική σχέση, στ) από
ψυχολόγο, ιατρό, νοσοκόμο ή από ειδικό
επιστήμονα που παρέχει τις υπηρεσίες του
στον ανήλικο, ζ) από πρόσωπο που
καταχράται τη διανοητική ή σωματική
αναπηρία του ανηλίκου.
2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει
χειρονομίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή
απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις
γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον
οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον
επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και
προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι μηνών.».
Άρθρο 73

Άρθρο 343

Η περ. β’ του άρθρου 343 αντικαθίσταται
και το άρθρο 343 του ΠΚ διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 343
Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη
Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
χρηματική ποινή τιμωρούνται: α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, με κατάχρηση σχέσης εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης,
β) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση
ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκμεταλλευόμενος την θέση του παθόντος, ως προσώπου, το οποίο αναζητά εργασία, γ) οι διορισμένοι ή οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνομικές

Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη
Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών
και χρηματική ποινή τιμωρούνται: α)
όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, με
κατάχρηση σχέσης εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης, β) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκμεταλλευόμενος την άμεση ανάγκη
του να εργασθεί, γ) οι διορισμένοι ή οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε φυλακές
ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνομικές υπηρεσίες, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές ή κάθε
είδους θεραπευτικά καταστήματα ή
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υπηρεσίες, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές ή κάθε είδους
θεραπευτικά καταστήματα ή σε άλλα ιδρύματα προορισμένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από βοήθεια αν,
με κατάχρηση της θέσης τους, υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που έχει εισαχθεί σε αυτά τα ιδρύματα.».
Άρθρο 74
Το άρθρο 344 τροποποιείται ως προς το άρθρο του ΠΚ που παραπέμπεται, στο τέλος
του άρθρου προστίθεται η φράση «εκτιμώντας τη δήλωση του θύματος ότι η δημοσιότητα από την ποινική δίωξη θα έχει συνέπεια τον σοβαρό ψυχικό τραυματισμό
του θύματος» και το άρθρο 344 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 344
Έγκληση
Στην περίπτωση του άρθρου 336 η ποινική
δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, αλλά αν ο
παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη ή, αν
αυτή έχει ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το
οποίο μπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη εκτιμώντας τη δήλωση του θύματος ότι η δημοσιότητα από την ποινική
δίωξη θα έχει συνέπεια τον σοβαρό ψυχικό
τραυματισμό του θύματος.».
Άρθρο 75

σε άλλα ιδρύματα προορισμένα να
περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από βοήθεια αν, με κατάχρηση
της θέσης τους, υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που έχει εισαχθεί σε αυτά τα ιδρύματα.

Η παρ. 1 του άρθρου 345 του ΠΚ τροποποιείται ως προς την αυστηροποίηση της
ποινής και το άρθρο 345 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 345
Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών
1. Η γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών εξ
αίματος ή από υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραμμής και μεταξύ αμφιθαλών ή
ετεροθαλών αδελφών τιμωρείται: α) ως

Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών

Άρθρο 344
Έγκληση
Στις περιπτώσεις του άρθρου 343
στοιχεία α` και β` για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση του παθόντος. Στις περιπτώσεις των άρθρων
336 και 343 στοιχείο γ` η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, αλλά αν
ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την
ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί
να απόσχει οριστικά από την ποινική
δίωξη ή, αν αυτή έχει ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί
να παύ-σει οριστικά την ποινική δίωξη.

Άρθρο 345

1. Η γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή από υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραμμής και μεταξύ αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών τιμωρείται: α) ως προς τους ανιόντες με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
ετών, β) ως προς τους κατιόντες με
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική
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προς του ανιόντες με κάθειρξη έως δέκα ετών,β) ως προς τους κατιόντες με φυλάκιση
και γ) μεταξύ αδελφών με φυλάκιση έως
δύο έτη.
2. Συγγενείς κατιούσας γραμμής ή αδελφοί
μπορούν να απαλλαγούν από κάθε ποινή,
αν κατά τον χρόνο της πράξης δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος.»

ποινή και γ) μεταξύ αδελφών με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική
ποινή.
2. Συγγενείς κατιούσας γραμμής ή αδελφοί μπορούν να απαλλαγούν από
κάθε ποινή, αν κατά τον χρόνο της
πράξης δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος.

Άρθρο 76

Άρθρο 348Α

Η παρ. 4 του άρθρου 348Α του ΠΚ τροποποιείται ως προς το πλαίσιο ποινής και το
άρθρο 348Α του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 348Α
Πορνογραφία ανηλίκων
1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει,
δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει,
προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με
την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
και χρηματική ποινή.
2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει,
πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει,
διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με
την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω
πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
χρηματική ποινή.
3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την
έννοια των προηγούμενων παραγράφων
συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική
ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή
άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων
ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά
τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια

Πορνογραφία ανηλίκων
1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει
στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν,
μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την
τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.
2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε
τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει,
αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω
πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών και χρηματική ποινή.
3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά
την έννοια των προηγούμενων παραγράφων συνιστά η αναπαράσταση ή η
πραγματική ή η εικονική αποτύπωση
σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα
των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο
που προδήλως προκαλεί γενετήσια
διέγερση, καθώς και της πραγματικής
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διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.
4. Οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμωρούνται
με κάθειρξη και χρηματική ποινή:
α. αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα,
β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής
πορνογραφίας
συνδέεται
με
την
εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή
της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής
δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου
ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης
βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση
ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το
δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του
υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε
τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και
γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού
παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο
οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να
τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και
προσωρινά.
5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής
πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών
και χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περιπτώσεων β` και γ`
της προηγούμενης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του
παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα
το θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή
πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή.
6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε
υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.»

ή εικονικής γενετήσιας πράξης που
διενεργείται από ή με ανήλικο.
4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2
τιμωρούνται με κάθειρξη έως δέκα
έτη και χρηματική ποινή:
α. αν τελέσθηκαν κατ` επάγγελμα,
β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την
εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της
σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου
ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που
δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό
κίνδυνο και
γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι
πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να
τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.
5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη
χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει
συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική
ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η
πράξη των περιπτώσεων β` και γ` της
προηγούμενης παραγράφου είχε ως
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική
βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή είχε
ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική
ποινή.
6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογρα-
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φίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία
έτη ή χρηματική ποινή.
Άρθρο 77

Άρθρο 351Α

Οι περ. β’ και γ’ της παρ. 1 τροποποιούνται
ως προς τα ηλικιακά όρια, στην παρ. 2 τροποποιείται το πλαίσιο ποινής και το άρθρο
351Α του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 351Α
Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής
1. Η γενετήσια πράξη με ανήλικο που
τελείται από ενήλικο με αμοιβή ή με άλλα
υλικά ανταλλάγματα ή η γενετήσια πράξη
μεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από
ενήλικο με τον ίδιο τρόπο και τελείται
ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου
τιμωρείται:

Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής

α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα
έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και
χρηματική ποινή,
β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα, όχι
όμως και τα δεκαπέντε έτη, με κάθειρξη και
χρηματική ποινή και
γ) αν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηματική ποινή.

1. Η γενετήσια πράξη με ανήλικο που
τελείται από ενήλικο με αμοιβή ή με
άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η γενετήσια πράξη μεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο με τον ίδιο
τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή
άλλου ενηλίκου τιμωρείται:
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα
δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών και χρηματική ποινή,
β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα, όχι όμως και τα δεκατέσσερα
έτη, με κάθειρξη και χρηματική ποινή
και
γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα
έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
ετών και χρηματική ποινή.
2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο
του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα
ετών και χρηματική ποινή.

2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε
ως αποτέλεσμα τον θάνατο του παθόντος
επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια.»
Άρθρο 78

Άρθρο 353

Η παρ. 2 του άρθρου 353 βελτιώνεται νομοτεχνικά με την αναφορά στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το άρθρο 353 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 353
Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας

Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας
1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια ευπρέπεια άλλου
με πράξη γενετήσιου χαρακτήρα που
ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με
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1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα
τη γενετήσια ευπρέπεια άλλου με πράξη
γενετήσιου χαρακτήρα που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με χρηματική ποινή ή
παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν η πράξη
του προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία
έτη ή χρηματική ποινή.
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης του
πρώτου εδαφίου της προηγούμενης
παραγράφου απαιτείται έγκληση.»

χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιμωρείται με φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης
της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 79

Άρθρο 360

Στην παρ. 1 τροποποιείται το ηλικιακό όριο,
στην παρ. 2 του άρθρου 360 τροποποιείται
το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 360 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 360
Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου
1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας
ανηλίκου παραλείπει να τον παρεμποδίσει
από την τέλεση αξιόποινης πράξης,
τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, αν
δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί
αυστηρότερα με άλλη διάταξη.
2. Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι
πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του
ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος υπό
την υπεύθυνη επιμέλεια του οποίου έχει
τεθεί ο ανήλικος σύμφωνα με τα άρθρα 122
και 123, επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο
έτη.».
Άρθρο 80

Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Η παρ. 2 του άρθρου 360Α τροποποιείται
ως προς την επέκταση του αξιοποίνου και
το άρθρο 360Α του ΠΚ διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 360
Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία
ανηλίκου
1. Όποιος υιοθετεί ανήλικο με σκοπό να

Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία
ανηλίκου

1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου νεότερου από δεκαπέντε έτη παραλείπει να το παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα
έτος, αν δε συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη.
2. Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι
πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του
ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος υπό την υπεύθυνη επιμέλεια του
οποίου έχει τεθεί ο ανήλικος σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123, επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηματική ποινή.
Άρθρο 360Α

1. Όποιος υιοθετεί ανήλικο με σκοπό
να τον απασχολήσει σε δραστηριότητες επικίνδυνες για την υγεία του και
τον απασχολεί σε αυτές, τιμωρείται,
εφόσον δεν συντρέχει άλλη αξιόποινη

128

τον απασχολήσει σε δραστηριότητες
επικίνδυνες για την υγεία του και τον
απασχολεί σε αυτές, τιμωρείται, εφόσον
δεν συντρέχει άλλη αξιόποινη πράξη που
τιμωρείται βαρύτερα, με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική
ποινή.
2. Με φυλάκιση και χρηματική ποινή
τιμωρείται εκείνος που δίνει σε υιοθεσία το
παιδί του, εκείνος που υιοθετεί καθώς και
εκείνος που μεσολαβεί στην υιοθεσία
αποκομίζοντας ο ίδιος ή προσπορίζοντας
σε άλλον αθέμιτο όφελος.3. Εκείνος που
τελεί κατ` επάγγελμα τις αξιόποινες πράξεις
των
προηγούμενων
παραγράφων
τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και
χρηματική ποινή.»
Άρθρο 81

πράξη που τιμωρείται βαρύτερα, με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή.
2. Με φυλάκιση και χρηματική ποινή
τιμωρείται εκείνος που δίνει σε υιοθεσία το παιδί του καθώς και εκείνος
που μεσολαβεί στην υιοθεσία αποκομίζοντας ο ίδιος ή προσπορίζοντας σε
άλλον αθέμιτο όφελος.
3. Εκείνος που τελεί κατ` επάγγελμα
τις αξιόποινες πράξεις των προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική
ποινή.

Η παρ. 1 του άρθρου 372 τροποποιείται ως
προς την αυστηροποίηση της ποινής και απαλείφεται η περίπτωση τέλεσης κλοπής
με διάρρηξη και το άρθρο 372 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 372
Κλοπή
1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει)
κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με
σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση και αν το αντικείμενο
της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας,
με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή.
2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον
Κώδικα και η ηλεκτρική και κάθε άλλης
μορφής ενέργεια.»

Κλοπή
1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή
άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηματική ποινή και αν το
αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε με διάρρηξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική
ποινή.
2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον
Κώδικα και η ηλεκτρική και κάθε άλλης μορφής ενέργεια.

Άρθρο 82

Άρθρο 375

Άρθρο 372

Στην παρ. 1 του άρθρου 375 τροποποιείται Υπεξαίρεση
το πλαίσιο ποινής και το άρθρο 375 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:
1. Όποιος ιδιοποιείται παράνομα ξένο
«Άρθρο 375
(ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που
Υπεξαίρεση
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1. Όποιος ιδιοποιείται παράνομα ξένο
(ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που
περιήλθε στηνκατοχή του με οποιονδήποτε
τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη
και αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών μηνών και χρηματική ποινή. Αν
πρόκειται για αντικείμενο που το έχουν
εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή
λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου,
επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως
μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης
περιουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή.
2. Αν η αξία του αντικειμένου στην
παράγραφο 1 υπερβαίνει συνολικά το ποσό
των 120.000 ευρώ ο υπαίτιος τιμωρείται με
κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική
ποινή.
3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άμεσα κατά
του νομικού προσώπου του ελληνικού
δημοσίου, των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του
αντικειμένου της υπερβαίνει συνολικά το
ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και
χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες
μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται
μετά είκοσι έτη.
4. Με το ξένο πράγμα εξομοιώνεται και: α)
το τίμημα που έλαβε ο υπαίτιος για κινητό
πράγμα που του είχαν εμπιστευθεί για να
το πουλήσει, καθώς και β) το κινητό πράγμα
που απέκτησε ο υπαίτιος με χρήματα ή με
άλλο πράγμα που του είχαν εμπιστευθεί
για να αγοράσει ή να ανταλλάξει
αντίστοιχα το πράγμα που απέκτησε.».
Άρθρο 83

περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή
και αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας, με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν πρόκειται για αντικείμενο που το έχουν εμπιστευθεί
στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω
της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή
ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης
περιουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή.
2. Αν η αξία του αντικειμένου στην παράγραφο 1 υπερβαίνει συνολικά το
ποσό των 120.000 ευρώ ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη
και χρηματική ποινή.
3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άμεσα
κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η
αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ,
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη
αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.
4. Με το ξένο πράγμα εξομοιώνεται
και: α) το τίμημα που έλαβε ο υπαίτιος
για κινητό πράγμα που του είχαν εμπιστευθεί για να το πουλήσει, καθώς και
β) το κινητό πράγμα που απέκτησε ο
υπαίτιος με χρήματα ή με άλλο
πράγμα που του είχαν εμπιστευθεί
για να αγοράσει ή να ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγμα που απέκτησε.
Άρθρο 377

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 377 Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας
απαλείφεται η αναφορά στο άρθρο 374 του
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ΠΚ και το άρθρο 377
διαμορφώνεται ως εξής :

του

ΠΚ Αν τα εγκλήματα των άρθρων 372, 374
παρ. 1 περίπτωση α` και 375 παρ. 1 έχουν αντικείμενο πράγμα μικρής α«Άρθρο 377
ξίας, επιβάλλεται χρηματική ποινή ή
παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν όΚλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας
μως η πράξη τελέστηκε από ανάγκη
για άμεση χρήση ή ανάλωση του αντιΑν τα εγκλήματα των άρθρων 372 και 375 κειμένου της κλοπής ή υπεξαίρεσης,
παρ. 1 έχουν αντικείμενο πράγμα μικρής το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την
αξίας, επιβάλλεται χρηματική ποινή ή πράξη ατιμώρητη.
παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν όμως η
πράξη τελέστηκε από ανάγκη για άμεση
χρήση ή ανάλωση του αντικειμένου της
κλοπής ή υπεξαίρεσης, το δικαστήριο
μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.».
Άρθρο 84
Άρθρο 380
Η παρ. 2 του άρθρου 380 τροποποιείται ως Ληστεία
προς την αυστηροποίηση της ποινής και το
άρθρο 380 του ΠΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Όποιος με σωματική βία εναντίον
προσώπου ή με απειλές ενωμένες με
«Άρθρο 380
επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής
αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν
Ληστεία
μέρει) κινητό πράγμα ή τον εξαναγκά1. Όποιος με σωματική βία εναντίον ζει να του το παραδώσει για να το ιπροσώπου ή με απειλές ενωμένες με διοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με
επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής κάθειρξη και χρηματική ποινή.
αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν μέρει) 2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος
κινητό πράγμα ή τον εξαναγκάζει να του το κάποιου προσώπου ή βαριά σωματική
παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί βλάβη ή αν η πράξη εκτελέστηκε με ιπαράνομα, τιμωρείται με κάθειρξη και διαίτερη σκληρότητα εναντίον προχρηματική ποινή.
σώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια
ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών
2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος
και χρηματική ποινή.
κάποιου προσώπου ή βαριά σωματική
3. Οι ποινές των προηγούμενων παραβλάβη ή αν η πράξη εκτελέστηκε με
γράφων επιβάλλονται και σε εκείνον
ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου,
που καταλήφθηκε επ` αυτοφώρω να
επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
κλέβει και μεταχειρίζεται σωματική
3. Οι ποινές των προηγούμενων βία εναντίον προσώπου ή απειλές επαραγράφων επιβάλλονται και σε εκείνον νωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώμαπου καταλήφθηκε επ` αυτοφώρω να κλέβει τος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπικαι μεταχειρίζεται σωματική βία εναντίον μαίο.
προσώπου

ή

απειλές

ενωμένες

με
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επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής για να
διατηρήσει το κλοπιμαίο.»
Άρθρο 85

Άρθρο 385

Στην παρ. 1 απαλείφεται η αναφορά στις
περιπτώσεις του άρθρου 380 του ΠΚ, στην
παρ. 2 τροποποιείται το πλαίσιο ποινής,
απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο και το
άρθρο 385 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 385
Εκβίαση
1. Όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος
ή τρίτος παράνομο περιουσιακό όφελος,
εξαναγκάζει άλλον με βία ή απειλή σε
πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία
επέρχεται ζημία στην περιουσία του
εξαναγκαζομένου ή άλλου τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή.
2. Αν η πράξη της προηγούμενης
παραγράφου, τελέστηκε με σωματική βία
εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες
με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής
τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 380 παρ. 1 και 2 του ΠΚ.
3. Η εκβίαση τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική
ποινή αν ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία ή
απειλή βλάβης της επιχείρησης, του
επαγγέλματος, του λειτουργήματος ή
άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο
εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή προσφέρθηκε
να παρέχει ή παρέχει προστασία για την
αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από
τρίτον. Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε
πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις
κατ` επάγγελμα, επιβάλλεται κάθειρξη έως
δέκα έτη και χρηματική ποινή.»

Εκβίαση
1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις
του άρθρου 380, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή.
2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκε με σωματική βία
εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος
ή ζωής επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου
ή βαριά σωματική βλάβη ή αν η πράξη
εκτελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα
εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή.
3. Η εκβίαση τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή αν ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλματος, του λειτουργήματος ή άλλης δραστηριότητας
που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος ή άλλος
ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει
προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον. Αν την
παραπάνω πράξη τέλεσε πρόσωπο
που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ` επάγγελμα, επιβάλλεται κάθειρξη έως
δέκα έτη και χρηματική ποινή.
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Άρθρο 86

Άρθρο 386

Η παρ. 1 του άρθρου 386 τροποποιείται με
την προσθήκη της περίπτωσης ιδιαίτερα
μεγάλης προξενηθείσας ζημίας και το αντίστοιχο πλαίσιο ποινής και το άρθρο 386
του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 386
Απάτη
1. Όποιος με την εν γνώσει παράσταση
ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία
πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή
ανοχή με σκοπό από τη βλάβη αυτής της
περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος
παράνομο περιουσιακό όφελος τιμωρείται
με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική
ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Αν η απάτη στρέφεται άμεσα κατά του
νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται
μετά είκοσι έτη.»
Άρθρο 87

Απάτη

Η παρ. 1 του άρθρου 386Α τροποποιείται
ως προς το πλαίσιο ποινής, με την προσθήκη της περίπτωσης ιδιαίτερα μεγάλης
προξενηθείσας ζημίας και το αντίστοιχο
πλαίσιο ποινής και το άρθρο 386Α του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 386Α

Απάτη με υπολογιστή

1. Όποιος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή
με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική
ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη
έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Αν η απάτη στρέφεται άμεσα κατά
του νομικού προσώπου του ελληνικού
δημοσίου, των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημιά
που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες
ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.

Άρθρο 386Α

1. Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει
στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο
περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επεξεργασίας
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Απάτη με υπολογιστή
1. Όποιος, με σκοπό να προσπορίσει στον
εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστή:
α) με τη μη ορθή διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή, β) με τη χωρίς δικαίωμα
παρέμβαση στη λειτουργία προγράμματος
ή συστήματος υπολογιστή, γ) με τη χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών δεδομένων
υπολογιστή, ιδίως δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, δ) με τη χωρίς δικαίωμα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη δεδομένων υπολογιστή, ιδίως δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, ή ε)
με τη χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για τη μετακίνηση χρημάτων τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που
προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό
των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη
έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Όποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή κατέχει πρόγραμμα ή σύστημα υπολογιστή που
προορίζεται για τη διάπραξη του εγκλήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη και χρηματική ποινή. Απαλλάσσεται από κάθε ποινή όποιος καταστρέφει με δική του θέληση το παραπάνω
πρόγραμμα ή σύστημα υπολογιστή πριν το
χρησιμοποιήσει για τη διάπραξη του εγκλήματος της παρ. 1.
3. Αν η απάτη με υπολογιστή στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή

δεδομένων υπολογιστή: α) με τη μη
ορθή διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή, β) με τη χωρίς δικαίωμα
παρέμβαση στη λειτουργία προγράμματος ή συστήματος υπολογιστή, γ)
με τη χρησιμοποίηση μη ορθών ή ελλιπών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως
δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, δ) με τη χωρίς δικαίωμα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη δεδομένων υπολογιστή, ιδίως
δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, ή ε) με τη χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για
τη μετακίνηση χρημάτων τιμωρείται
με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν
η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ,
επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη
και χρηματική ποινή.
2. Όποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή
κατέχει πρόγραμμα ή σύστημα υπολογιστή που προορίζεται για τη διάπραξη του εγκλήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση έως
δύο έτη και χρηματική ποινή. Απαλλάσσεται από κάθε ποινή όποιος καταστρέφει με δική του θέληση το παραπάνω πρόγραμμα ή σύστημα υπολογιστή πριν το χρησιμοποιήσει για τη
διάπραξη του εγκλήματος της παραγράφου 1.
3. Αν η απάτη με υπολογιστή στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική
ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.
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έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είαυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.».
κοσι έτη.
Άρθρο 88

Άρθρο 390

Η παρ. 1 του άρθρου 390 τροποποιείται ως
προς το πλαίσιο ποινής, με την προσθήκη
της περίπτωσης ιδιαίτερα μεγάλης προξενηθείσας ζημίας και το αντίστοιχο πλαίσιο
ποινής και το άρθρο 390 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 390
Απιστία
1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζημία στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει νόμου ή δικαιοπραξίας έχει
την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική
ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με
φυλάκιση και αν η ζημία που προξενήθηκε
είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική
ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000
ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη
και χρηματική ποινή.
2. Αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά του
νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των 120.000
ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες
ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.»
Άρθρο 89

Απιστία
1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης προκαλεί
εν γνώσει βέβαιη ζημία στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή
μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται
με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν
η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ
επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη
και χρηματική ποινή.
2. Αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά
του νομικού προσώπου του ελληνικού
δημοσίου, των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία
που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα
ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες
ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.

Άρθρο 394

Η παρ. 1 του άρθρου 394 τροποποιείται ως Αποδοχή και διάθεση προϊόντων επρος την αυστηροποίηση της ποινής, γκλήματος
προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 394 του ΠΚ
διαμορφώνεται ως εξής:
1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαμβάνει ως ενέχυρο ή με άλλον τρόπο
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«Άρθρο 394
Αποδοχή
και
εγκλήματος

διάθεση

προϊόντων

1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαμβάνει
ως ενέχυρο ή με άλλον τρόπο δέχεται στην
κατοχή του πράγμα που προήλθε από
αξιόποινη πράξη ή μεταβιβάζει σε άλλον
την κατοχή τέτοιου πράγματος ή συνεργεί
σε μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο
ασφαλίζει την κατοχή του σε άλλον,
τιμωρείται,
ανεξάρτητα
αν
είναι
τιμωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του
εγκλήματος από το οποίο προέρχεται το
πράγμα, με φυλάκιση έως τρία έτη, και αν
πρόκειται για πράγμα ιδιαίτερα μεγάλης
αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
μηνών και
χρηματική ποινή.
2. Αν το αντικείμενο της πράξης της
προηγούμενης παραγράφου είναι μικρής
αξίας, ο δράστης τιμωρείται με χρηματική
ποινή.

δέχεται στην κατοχή του πράγμα που
προήλθε από αξιόποινη πράξη ή μεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου
πράγματος ή συνεργεί σε μεταβίβαση
ή με οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει
την κατοχή του σε άλλον, τιμωρείται,
ανεξάρτητα αν είναι τιμωρητέος ή όχι
ο υπαίτιος του εγκλήματος από το οποίο προέρχεται το πράγμα, με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή,
και αν πρόκειται για πράγμα ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
2. Αν το αντικείμενο της πράξης της
προηγούμενης παραγράφου είναι μικρής αξίας, ο δράστης τιμωρείται με
χρηματική ποινή.
3. Με τα πράγματα που προέρχονται
από αξιόποινη πράξη εξομοιώνεται
και το τίμημά τους, καθώς επίσης και
τα αντικείμενα που αποκτήθηκαν
μέσω αυτών.

3. Με τα πράγματα που προέρχονται από
αξιόποινη πράξη εξομοιώνεται και το
τίμημά τους, καθώς επίσης και τα
αντικείμενα που αποκτήθηκαν μέσω
αυτών.
4. Για την ποινική δίωξη του εγκλήματος
αυτού, απαιτείται έγκληση, αν το πράγμα
προήλθε
από
πράξη, η οποία διώκεται κατ’ έγκληση.»
Άρθρο 90

Άρθρο 396

Στο άρθρο 396 προστίθεται παρ. 3, η
παρ. 3 αναριθμείται σε 4 και το άρθρο
396 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής :

Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

«Άρθρο 396

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή, τιμωρείται
όποιος εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες
με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση
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Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

στον ιδιωτικό τομέα και, κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή
έμμεσα, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα για τον ίδιο ή για άλλον
ή δέχεται υπόσχεση τέτοιου ωφελήματος ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή
παράλειψή του κατά παράβαση των
καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται από τον νόμο, ή προκύπτουν
από τη φύση της θέσης ή της υπηρεσίας του.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπόσχεται, προσφέρει ή παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα σε πρόσωπο που εργάζεται ή
παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτικό τομέα, για τον
ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για
παράλειψη κατά παράβαση των ως
άνω καθηκόντων του.
3. Η διάταξη του άρθρου 263Α εφαρμόζεται αναλόγως.

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηματική ποινή, τιμωρείται όποιος
εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες με
οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση στον
ιδιωτικό τομέα και, κατά την άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ζητεί ή
λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε
φύσης αθέμιτο ωφέλημα για τον ίδιο ή για
άλλον ή δέχεται υπόσχεση τέτοιου
ωφελήματος ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή
παράλειψή του κατά παράβαση των
καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται
από τον νόμο, ή προκύπτουν από τη φύση
της θέσης ή της υπηρεσίας του.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος,
κατά
την
άσκηση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας, υπόσχεται, προσφέρει ή
παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε
φύσης αθέμιτο ωφέλημα σε πρόσωπο που
εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες με
οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτικό τομέα,
για τον ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για
παράλειψη κατά παράβαση των ως άνω
καθηκόντων του.
3. Οι πράξεις των προηγούμενων
παραγράφων μένουν ατιμώρητες αν ο
υπαίτιος, με δική του θέληση και πριν
εξετασθεί ως ύποπτος ή κατηγορούμενος
για την πράξη του, την αναγγείλει στον
εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε
οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη
αρμόδια αρχή, εγχειρίζοντας έγγραφη
αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται
σχετική έκθεση.
4. Η διάταξη του άρθρου 263Α εφαρμόζεται
αναλόγως.»
Άρθρο 91
Άρθρο 404

Τοκογλυφία
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Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 404
τροποποιούνται
ως
προς
την
αυστηροποίηση της ποινής και το άρθρο
404 του ΠΚ τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 404

1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε πίστωσης, ανανέωσής της ή παράταση της προθεσμίας
πληρωμής εκμεταλλεύεται την οικονομική ανάγκη, την πνευματική αδυναμία, την κουφότητα ή την απειρία εκείνου που παίρνει την πίστωση, συνομολογώντας ή παίρνοντας για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα, που με βάση τις ειδικές περιστάσεις είναι προφανώς δυσανάλογα προς την παροχή του υπαιτίου ή
συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό
του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το κατά τον
νόμο θεμιτό ποσοστό τόκου τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. Αν η πράξη έχει τελεστεί
με περισσότερους τρόπους αφορά όμως τα ίδια περιουσιακά ωφελήματα,
στον υπαίτιο επιβάλλεται μία μόνο
ποινή, κατά την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική
εγκληματική δράση του.
2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ` επάγγελμα τις τοκογλυφικές πράξεις της
προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.

Τοκογλυφία
1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή
οποιασδήποτε πίστωσης, ανανέωσής της ή
παράταση της προθεσμίας πληρωμής
εκμεταλλεύεται την οικονομική ανάγκη,
την πνευματική αδυναμία, την κουφότητα ή
την απειρία εκείνου που παίρνει την
πίστωση, συνομολογώντας ή παίρνοντας
για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά
ωφελήματα, που με βάση τις ειδικές
περιστάσεις είναι προφανώς δυσανάλογα
προς την παροχή του υπαιτίου ή
συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή
για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που
υπερβαίνουν το κατά τον νόμο θεμιτό
ποσοστό τόκου τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική
ποινή. Αν η πράξη έχει τελεστεί με
περισσότερους τρόπους αφορά όμως τα
ίδια περιουσιακά ωφελήματα, στον υπαίτιο
επιβάλλεται μία μόνο ποινή, κατά την
επιμέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη
η συνολική εγκληματική δράση του.
2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ’ επάγγελμα
τις
τοκογλυφικές
πράξεις
της
προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με
κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηματική
ποινή.»
Άρθρο 92
Άρθρο 465
Στην παρ. 1 του άρθρου 465 τροποποιείται
το πλαίσιο ποινής, προστίθενται παρ. 2,3,
και 4 και το άρθρο 465 του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:

Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος
Ποινικού Κώδικα για τη μετατροπή της
ποινής σε χρηματική ποινή, την
αναστολή εκτέλεσης της ποινής και
την απόλυση υπό όρο εφαρμόζονται
για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη
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«Άρθρο 465

θέση σε ισχύ του παρόντος.
Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης
συρροής χρηματικής ποινής του
άρθρου 80 του ισχύοντος Ποινικού
Κώδικα με χρηματική ποινή του
άρθρου 57 του προϊσχύσαντος ΠΚ ή
ειδικών ποινικών
νόμων που
εξακολουθούν να ισχύουν, αυτές
εκτίονται αθροιστικά.

1. Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για τη μετατροπή της ποινής σε
χρηματική ποινή, την αναστολή εκτέλεσης
της ποινής και την απόλυση υπό όρο εφαρμόζονται για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι
τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης συρροής
χρηματικής ποινής του άρθρου 80 του ισχύοντοςΠοινικού Κώδικα με χρηματική ποινή
του άρθρου 57 του προϊσχύσαντος ΠΚ ή Ειδικών Ποινικών Νόμων που εξακολουθούν
να ισχύουν σχηματίζεται συνολική ποινή
κατά το άρθρο 96 ΠΚ.
2. Για τους μέχρι την έναρξη ισχύος του
νέου Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α’
95)] καταδικασθέντες αμετακλήτως σε
πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, για τις οποίες καθορίστηκε, κατ’ άρθρο
94 παρ. 1 και 2 ΠΚ, συνολική ποινή υπερβαίνουσα τα είκοσι (20) ή δεκαπέντε (15)
έτη πρόσκαιρης κάθειρξης, καθώς και τα οχτώ (8) ή πέντε (5) έτη φυλάκισης αντίστοιχα, ως εκτιτέα ποινή για την απόλυση
υπό όρο αυτών λογίζονται τα είκοσι (20),
δεκαπέντε (15), οχτώ (8) και πέντε (5) έτη
αντίστοιχα.
3. Τυχόν επιβληθείς μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου ποινικός σωφρονισμός
σε νεαρούς ενήλικες πουδεν είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους μετατρέπεται με απόφαση του δικαστηρίου σε
μειωμένη ποινή κατά το άρθρο 133.
4. Υποθέσεις, για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει γίνει επίδοση κλητήριου θεσπίσματος ή κλήσης στον κατηγορούμενο, εκδικάζονται
από το δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί.»
Άρθρο 94
Άρθρο 32

Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32 Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση.
προστίθενται τα κακουργήματα του 19ου
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Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του ΠΚ και
το άρθρο 32 του Κώδικα Ποινικής Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
έργου ανήκει στον εισαγγελέα εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα
«Άρθρο 32
να ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον
από τους αντεισαγγελείς που υπάγοΑνώτατη εποπτεία στην ανάκριση
νται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση
Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού για κάθε έγκλημα που γίνεται στην πεέργου ανήκει στον εισαγγελέα εφετών, που ριφέρειά του, εφόσον δεν έχει διαταέχει επιπλέον το δικαίωμα να ενεργεί, χθεί προηγουμένως προκαταρκτική επροσωπικά ή με κάποιον από τους ξέταση από τον εισαγγελέα πλημμεαντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, λειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών,
προκαταρκτική εξέταση για κάθε έγκλημα μετά το πέρας της προκαταρκτικής επου γίνεται στην περιφέρειά του, εφόσον ξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθεδεν έχει διαταχθεί προηγουμένως τεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο
προκαταρκτική
εξέταση
από
τον εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν έεισαγγελέα
πλημμελειοδικών.
Ο χει κινήσει την ποινική δίωξη για την
εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας της ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηπροκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, θεί η ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα,
είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο χωρίς τους περιορισμούς των προημεταξύ ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών γούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγδεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την γελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος
ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η μπορεί επίσης σε υποθέσεις εξαιρετιποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους κής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή
περιορισμούς
των
προηγούμενων της ανάκρισης και την εισαγωγή της υεδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου πόθεσης στο ακροατήριο κατ` απόΠάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε λυτη προτεραιότητα.
υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ή επί
κακουργημάτων του 19ου κεφαλαίου του
Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα να
διατάσσει την διεξαγωγή της ανάκρισης και
την εισαγωγή της υπόθεσης στο
ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.»
Άρθρο 95

Άρθρο 43

Στην παρ. 1 του άρθρου 43 μετά το πρώτο
εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το
άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 43
Έναρξη ποινικής δίωξης – Τρόποι κίνησης
Αρχειοθέτηση
«1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη μήνυση ή

Έναρξη ποινικής δίωξης.
κίνησης. Αρχειοθέτηση.

Τρόποι

1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη
μήνυση ή την αναφορά, κινεί την
ποινική
δίωξη,
παραγγέλλοντας
ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση
με
απευθείας
κλήση
του
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την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη,
παραγγέλλοντας ανάκριση ή εισάγοντας
την υπόθεση με απευθείας κλήση του
κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου
αυτό προβλέπεται ή διαβιβάζοντας τη
δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών στην
περίπτωση της επόμενης παραγράφου ή
υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση
ποινικής διαταγής (άρθρο 409). Στα
κακουργήματα
ή
πλημμελήματα
αρμοδιότητας
τριμελούς
πλημμελειοδικείου, καθώς και στα
πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς
εφετείου (άρθρο 111 παρ.6), κινεί την
ποινική δίωξη μόνο εφόσον έχουν
ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή
αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο
245 παρ. 2 και προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις για την κίνησή της. Η ίδια
διαδικασία ακολουθείται και επί ανηλίκων,
για πράξεις που αν τις διέπραττε ενήλικος,
θα διατασσόταν προκαταρκτική εξέταση.
Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική
εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση
ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης ή του Σώματος ή Υπηρεσίας
Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να
κινηθεί η ποινική δίωξη, μπορεί να μην
ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, εφόσον
η ποινική δίωξη που πρόκειται να ασκηθεί
αναφέρεται σε πράξεις ίδιες με εκείνες για
τις οποίες διενεργήθηκε η Ε.Δ.Ε ή
αναφέρονται στο πόρισμα ή την έκθεση
ελέγχου.
2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση
ή αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το
άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική
εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση
αρμόδιας κατά τον νόμο για έλεγχο αρχής
για πλημμέλημα των προσώπων του
άρθρου 111 παρ. 6, ο εισαγγελέας

κατηγορουμένου στο ακροατήριο,
όπου
αυτό
προβλέπεται
ή
διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον
εισαγγελέα εφετών στην περίπτωση
της επόμενης παραγράφου ή
υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση
ποινικής διαταγής (άρθρο 409). Στα
κακουργήματα ή πλημμελήματα
αρμοδιότητας
τριμελούς
πλημμελειοδικείου, καθώς και στα
πλημμελήματα
αρμοδιότητας
τριμελούς εφετείου (άρθρο 111 παρ.
6), κινεί την ποινική δίωξη μόνο
εφόσον
έχουν
ενεργηθεί
προκαταρκτική
εξέταση
ή
αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το
άρθρο 245 παρ. 2 και προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις για την κίνησή της.
Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική
εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση
ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης ή του Σώματος ή
Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου
των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3074/2002 και προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η
ποινική δίωξη, μπορεί να μην
ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση,
εφόσον η ποινική δίωξη που
πρόκειται να ασκηθεί αναφέρεται σε
πράξεις ίδιες με εκείνες για τις οποίες
διενεργήθηκε η Ε.Δ.Ε ή αναφέρονται
στο πόρισμα ή την έκθεση ελέγχου.
2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική
εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση
κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη
διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα
ή έκθεση αρμόδιας κατά τον νόμο για
έλεγχο αρχής για πλημμέλημα των
προσώπων του άρθρου 111 παρ. 6, ο
εισαγγελέας πλημμελειοδικών κινεί
την ποινική δίωξη διαβιβάζοντας τη
δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών
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πλημμελειοδικών κινεί την ποινική δίωξη
διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον
εισαγγελέα εφετών με σχέδιο κλητηρίου
θεσπίσματος. Αν ο εισαγγελέας εφετών
κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς
ενδείξεις για την εισαγωγή της υπόθεσης
στο ακροατήριο με απευθείας κλήση,
υποβάλλει σχετική πρόταση στο συμβούλιο
εφετών «διατηρώντας το δικαίωμα να
διατάξει προηγουμένως προανάκριση για
τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού».
3. Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται
στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην
ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής
εκτίμησης,
ο
εισαγγελέας
πλημμελειοδικών τη θέτει στο αρχείο και,
υποβάλλοντας τη δικογραφία στον
εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν
τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε
ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, αν δεν
συμφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει
προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για
κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο
αυτή είναι υποχρεωτική, είτε την άσκηση
ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις
«προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά
χαρακτηριστικά της αξιόποινης πράξης.
4. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική
εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση
κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη
διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή
έκθεση αρμόδιας κατά τον νόμο για έλεγχο
αρχής και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών
κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη,
θέτει την υπόθεση στο αρχείο και,
υποβάλλοντας τη δικογραφία στον
εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν
τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε
ποινική δίωξη. «Ο τελευταίος, αν δεν
συμφωνεί, έχει δικαίωμα να παραγγείλει
είτε τη συμπλήρωση προκαταρκτικής

με σχέδιο κλητηρίου θεσπίσματος. Αν
ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν
συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την
εισαγωγή
της
υπόθεσης
στο
ακροατήριο με απευθείας κλήση,
υποβάλλει σχετική πρόταση στο
συμβούλιο εφετών «διατηρώντας το
δικαίωμα να διατάξει προηγουμένως
προανάκριση για τη συμπλήρωση του
αποδεικτικού υλικού.
3. Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς
αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη
δικαστικής εκτίμησης, ο εισαγγελέας
πλημμελειοδικών τη θέτει στο αρχείο
και, υποβάλλοντας τη δικογραφία
στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε
αυτόν τους λόγους για τους οποίους
δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, αν δεν συμφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργημα
ή πλημμέλημα για το οποίο αυτή είναι
υποχρεωτική, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις
«προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά
χαρακτη ριστικά της αξιόποινης πράξης.
4. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική
εξέταση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση
κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη
διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα
ή έκθεση αρμόδιας κατά τον νόμο για
έλεγχο αρχής και ο εισαγγελέας
πλημμελειοδικών κρίνει ότι δεν
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να
κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει την
υπόθεση
στο
αρχείο
και,
υποβάλλοντας τη δικογραφία στον
εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε
αυτόν τους λόγους για τους οποίους
δεν άσκησε ποινική δίωξη. «Ο
τελευταίος, αν δεν συμφωνεί, έχει
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εξέτασης είτε την άσκηση ποινικής δίωξης,
εκθέτοντας
στην
παραγγελία
του
συνοπτικά τους λόγους που την
δικαιολογούν, προσδιορίζοντας σαφώς τα
νομικά χαρακτηριστικά της αξιόποινης
πράξης.
5. Μήνυση ή αναφορά η οποία
υποβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο
ανωνύμως ή με ανύπαρκτο όνομα, τίθεται
αμέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα
πλημμελειοδικών
και
εφαρμόζονται
αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 3. Όταν
συντρέχουν
εξαιρετικοί λόγοι που
μνημονεύονται ειδικά στην παραγγελία του
εισαγγελέα
πλημμελειοδικών,
«διατάσσεται
η»
διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης.
6. Ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη
δικογραφία από το αρχείο μόνον όταν
αναφαίνονται νέα πραγματικά περιστατικά
ή στοιχεία ή γίνεται επίκληση αυτών, τα
οποία δικαιολογούν κατά την κρίση του την
επανεξέταση
της
υπόθεσης.
Στην
περίπτωση αυτή καλεί τον μηνυόμενο ή
αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε
προκαταρκτική εξέταση για παροχή
εξηγήσεων».

δικαίωμα να παραγγείλει είτε τη
συμπλήρωση
προκαταρκτικής
εξέτασης είτε την άσκηση ποινικής
δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία
του συνοπτικά τους λόγους που την
δικαιολογούν,
προσδιορίζοντας
σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της
αξιόποινης πράξης.
5. Μήνυση ή αναφορά η οποία
υποβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο
ανωνύμως ή με ανύπαρκτο όνομα,
τίθεται αμέσως στο αρχείο από τον
εισαγγελέα πλημμελειοδικών και
εφαρμόζονται
αναλόγως
όσα
ορίζονται στην παρ. 3. Όταν
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που
μνημονεύονται
ειδικά
στην
παραγγελία
του
εισαγγελέα
πλημμελειοδικών, διατάσσεται η
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
6. Ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει
τη δικογραφία από το αρχείο μόνον
όταν αναφαίνονται νέα πραγματικά
περιστατικά ή στοιχεία ή γίνεται
επίκληση
αυτών,
τα
οποία
δικαιολογούν κατά την κρίση του την
επανεξέταση της υπόθεσης. Στην
περίπτωση αυτή καλεί τον μηνυόμενο
ή αυτόν σε βάρος του οποίου
διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση
για παροχή εξηγήσεων.

Άρθρο 96

Άρθρο 47. - Αποχή από την ποινική
δίωξη
μαρτύρων
δημοσίου
Στο άρθρο 47 η αναφορά στον συμφέροντος.
«αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου»
αντικαθίσταται
με
αναφορά
στον 1. Σε υποθέσεις σχετικές με τις
«προϊστάμενο εισαγγελέα του τμήματος αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159,
οικονομικού εγκλήματος», στα εγκλήματα 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ και
της παρ. 2 διαγράφεται το έγκλημα της τις συναφείς με αυτές πράξεις, είναι
ψευδούς κατάθεσης και το άρθρο 47 του δυνατόν, μετά από έγκριση του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που
διαμορφώνεται ως εξής:
εποπτεύει και συντονίζει το έργο των

143

«Άρθρο 47
Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος
1. Σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες
πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236,
237 και 237Α ΠΚ και τις συναφείς με αυτές
πράξεις, είναι δυνατόν, μετά από έγκριση
του προϊσταμένου εισαγγελέα του
τμήματος οικονομικού εγκλήματος να
χαρακτηρίζεται ως μάρτυρας δημοσίου
συμφέροντος με πράξη των εισαγγελέων
οικονομικού
εγκλήματος
ή
των
αναπληρωτών τους ή των επίκουρων
εισαγγελέων του οικονομικού εγκλήματος
όποιος,
χωρίς να εμπλέκεται καθ΄
οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις και
χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος,
συμβάλλει ουσιωδώς , με τις πληροφορίες
που παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην
αποκάλυψη και δίωξή τους. Η κατά το
προηγούμενο
εδάφιο
πράξη
του
εισαγγελέα μπορεί να ανακαλείται με τον
ίδιο τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της
ποινικής δίκης, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι που τον οδήγησαν
στην έκδοσή της.

εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς,
να χαρακτηρίζεται ως μάρτυρας
δημοσίου συμφέροντος με πράξη του
κατά τόπον αρμόδιου εισαγγελέα
πλημμελειοδικών ή του εισαγγελέα
εγκλημάτων διαφθοράς όποιος, χωρίς
να εμπλέκεται καθ` οιονδήποτε τρόπο
στις εν λόγω πράξεις και χωρίς να
αποβλέπει
σε
ίδιον
όφελος,
συμβάλλει
ουσιωδώς,
με
τις
πληροφορίες που παρέχει στις
διωκτικές αρχές, στην αποκάλυψη και
δίωξή τους. Η κατά το προηγούμενο
εδάφιο πράξη του εισαγγελέα μπορεί
να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο και
σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής
δίκης, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι που τον
οδήγησαν στην έκδοσή της.
2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή
μήνυση για τα εγκλήματα της
ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς
καταμήνυσης, της συκοφαντικής
δυσφήμησης ή της παραβίασης
υπηρεσιακού
απορρήτου
του
ποινικού κώδικα ή για τις πράξεις των
παρ. 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν.
2472/1997 σε υπόθεση σχετική με τις
αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο, ο
αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής
δίωξης εισαγγελέας, πριν από κάθε
άλλη ενέργεια, ενημερώνει σχετικά
τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
που εποπτεύει και συντονίζει το έργο
των
εισαγγελέων
εγκλημάτων
διαφθοράς.

2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή μήνυση
για τα εγκλήματα της
ψευδούς
καταμήνυσης,
της
συκοφαντικής
δυσφήμησης
ή της παραβίασης
υπηρεσιακού απορρήτου του ποινικού
κώδικα ή για τις πράξεις των παρ. 4 ή 8 του
άρθρου 22 του ν. 2472/1997 σε υπόθεση
σχετική με τις αξιόποινες πράξεις που
αναφέρονται
στην
προηγούμενη
παράγραφο, ο αρμόδιος για την άσκηση
της ποινικής δίωξης εισαγγελέας, πριν από 3. Αν ο αντεισαγγελέας του Αρείου
κάθε άλλη ενέργεια, ενημερώνει σχετικά Πάγου κρίνει μετά από την κατά την
τον προϊστάμενο εισαγγελέα του τμήματος προηγούμενη παράγραφο ενημέρωσή
οικονομικού εγκλήματος.
του ότι η ποινική δίωξη των
εγκλημάτων
της
προηγούμενης
3. Αν ο προϊστάμενος εισαγγελέας του

144

τμήματος οικονομικού εγκλήματος, κρίνει
μετά από την κατά την προηγούμενη
παράγραφο ενημέρωση του ότι η ποινική
δίωξη των εγκλημάτων της προηγούμενης
παραγράφου δεν είναι απαραίτητη για την
προστασία του δημοσίου συμφέροντος ,
μπορεί να παραγγείλει στον αρμόδιο για
την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέα
την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη
για τις εν λόγω πράξεις. Αν ανακληθεί η
πράξη χαρακτηρισμού μάρτυρα δημοσίου
συμφέροντος ο αρμόδιος προϊστάμενος
εισαγγελέας του τμήματος οικονομικού
εγκλήματος ανακαλεί την παραγγελία του
για την οριστική αποχή από την ποινική
δίωξη.».

παραγράφου δεν είναι απαραίτητη
για την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος, μπορεί να παραγγείλει
στον αρμόδιο για την άσκηση της
ποινικής δίωξης εισαγγελέα την
οριστική αποχή από την ποινική δίωξη
για τις εν λόγω πράξεις. Αν ανακληθεί
η πράξη χαρακτηρισμού μάρτυρα
δημοσίου συμφέροντος, ο αρμόδιος
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ανακαλεί την παραγγελία του για την
οριστική αποχή από την ποινική
δίωξη.

Άρθρο 97

Άρθρο 57.

Η παρ. 3 του άρθρου 57 του Κώδικα Κώλυμα για νέα δίωξη.
Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται και το
άρθρο 57 διαμορφώνεται ως εξής:
1. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί αμε«Άρθρο 57
τάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί
Κώλυμα για νέα δίωξη
να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δί1. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί ωξη για την ίδια πράξη, ακόμη και αν
αμετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει δοθεί σε αυτή διαφορετικός χαρακτηποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί να ρισμός.
ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για 2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρτην ίδια πράξη, ακόμη και αν δοθεί σε αυτή θρων 58, 81 παρ. 2, 525 και 527. Αν
παρά την πιο πάνω απαγόρευση αδιαφορετικός χαρακτηρισμός.
σκηθεί ποινική δίωξη, κηρύσσεται α2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων παράδεκτη λόγω δεδικασμένου.
58, 81 παρ. 2, 525 και 527. Αν παρά την πιο 3. Αν σε βάρος του ίδιου προσώπου
πάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ίδια πράξη ασκήθηκαν περισκηρύσσεται
απαράδεκτη
λόγω σότερες διώξεις, κηρύσσονται απαράδεδικασμένου.
δεκτες λόγω εκκρεμοδικίας εκείνες οι
οποίες ασκήθηκαν μεταγενέστερα, ε3. Αν σε βάρος του ίδιου προσώπου για την
φόσον δεν προηγούνται διαδικαίδια πράξη ασκήθηκαν περισσότερες
στικά.
διώξεις, κηρύσσονται απαράδεκτες λόγω
4. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να αεκκρεμοδικίας εκείνες οι οποίες ασκήθηκαν
πόσχει από τη δίωξη συγκεκριμένου
μεταγενέστερα.
προσώπου, εάν ύστερα από τη διενέρ-
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4. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να απόσχει
από τη δίωξη συγκεκριμένου προσώπου,
εάν ύστερα από τη διενέργεια ευρωπαϊκής
δικαστικής συνδρομής προκόψει ότι έχει
ήδη ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για τα ίδια
πραγματικά περιστατικά σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

γεια ευρωπαϊκής δικαστικής συνδρομής προκόψει ότι έχει ήδη ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για τα ίδια πραγματικά περιστατικά σε άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 98

Άρθρο 59.
Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 59 δίκη.
του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση 1. Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη
του εγκλήματος του άρθρου 351 ΠΚ με εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την
εκείνο του άρθρου 351Α ΠΚ και το άρθρο 59 οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η
διαμορφώνεται ως εξής:
πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί
«Άρθρο 59
αμετάκλητη απόφαση στη δεύτερη
δίκη.
Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη 2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224,
1. Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη 229, 362 και 363 ΠΚ, αν για το γεγονός
εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή
έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην
αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή
διέδωσε ο υπαίτιος ασκήθηκε ποινική
απόφαση στη δεύτερη δίκη.
δίωξη,
ο
εισαγγελέας
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, πλημμελειοδικών,
μετά
την
362 και 363 ΠΚ, αν για το γεγονός για το προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243,
οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας 43 παρ. 1 εδ. β`), αναβάλλει με πράξη
ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το
καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν
υπαίτιος ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα
εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την εφετών.
προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243, 43 3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται
παρ. 1 εδ. β`), αναβάλλει με πράξη του μήνυση ή έγκληση σε βάρος ειδικών
κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της επιθεωρητών ή επιθεωρητών ποινικής δίωξης, κατόπιν σύμφωνης ελεγκτών του γενικού επιθεωρητή
γνώμης του εισαγγελέα εφετών.
δημόσιας διοίκησης και όλων των
σωμάτων
και
υπηρεσιών
3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται
επιθεώρησης και ελέγχου των φορέων
μήνυση ή έγκληση σε βάρος ειδικών
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
επιθεωρητών ή επιθεωρητών - ελεγκτών
3074/2002 για παράβαση των
του γενικού επιθεωρητή δημόσιας
άρθρων 224, 229, 242, 259, 362, 363
διοίκησης και όλων των σωμάτων και
ΠΚ, που τέλεσαν με πόρισμα, έκθεση
υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου των
ή κατάθεση κατά τη διάρκεια
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φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
3074/2002 για παράβαση των άρθρων 224,
229, 242, 259, 362, 363 ΠΚ, που τέλεσαν με
πόρισμα, έκθεση ή κατάθεση κατά τη
διάρκεια επιθεώρησης ή ελέγχου ή εξαιτίας
αυτών, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών,
μετά την προκαταρκτική εξέταση ή την
ένορκη διοικητική εξέταση, αναβάλλει με
πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το
τέλος της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε
κατά του υπαιτίου με βάση την έκθεση, το
πόρισμα ή την κατάθεση των ανωτέρω,
κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα
εφετών.
4. Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε από τις
αξιόποινες πράξεις της παράνομης εισόδου
στη χώρα και εξόδου από αυτή, της κατοχής
και της χρήσης ταξιδιωτικών εγγράφων ή
δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαμονής ή
άλλων εγγράφων πλαστών ή γνησίων, που
εκδόθηκαν για άλλο πρόσωπο, της
παράνομης εργασίας και της πορνείας ή
άλλης πράξης διευκόλυνσής τους, που
φέρεται ότι διαπράχθηκε από θύμα
εγκλήματος των άρθρων 323Α, 348 παρ. 2,
348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351Α ΠΚ, του
άρθρου 29 παρ. 5 και 6 και του άρθρου 30
του ν. 4251/2014, εξαιτίας της σε βάρος του
συμπεριφοράς του δράστη των ανωτέρω
πράξεων, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών,
μετά την προκαταρκτική εξέταση ή την
αυτεπάγγελτη προανάκριση, αναβάλλει με
πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά
του θύματος έως το τέλος της ποινικής
δίωξης για το έγκλημα που τελέσθηκε σε
βάρος του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
εισαγγελέα εφετών. Μετά την αμετάκλητη
εκδίκαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω
εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος του
θύματος,
αν
η
απόφαση
είναι
καταδικαστική, δεν ασκείται ποινική δίωξη
κατά
του
τελευταίου
για
τις
προαναφερόμενες
πράξεις
του.
Ο

επιθεώρησης ή ελέγχου ή εξαιτίας
αυτών,
ο
εισαγγελέας
πλημμελειοδικών,
μετά
την
προκαταρκτική εξέταση ή την ένορκη
διοικητική εξέταση, αναβάλλει με
πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια
έως το τέλος της ποινικής δίωξης που
ασκήθηκε κατά του υπαιτίου με βάση
την έκθεση, το πόρισμα ή την
κατάθεση των ανωτέρω, κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα
εφετών.
4. Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε
από τις αξιόποινες πράξεις της
παράνομης εισόδου στη χώρα και
εξόδου από αυτή, της κατοχής και της
χρήσης ταξιδιωτικών εγγράφων ή
δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών
διαμονής ή άλλων εγγράφων πλαστών
ή γνησίων, που εκδόθηκαν για άλλο
πρόσωπο, της παράνομης εργασίας
και της πορνείας ή άλλης πράξης
διευκόλυνσής τους, που φέρεται ότι
διαπράχθηκε από θύμα εγκλήματος
των άρθρων 323Α, 348 παρ. 2, 348Α,
348Β, 348Γ, 349 και 351 ΠΚ, του
άρθρου 29 παρ. 5 και 6 και του
άρθρου 30 του ν. 4251/2014, εξαιτίας
της σε βάρος του συμπεριφοράς του
δράστη των ανωτέρω πράξεων, ο
εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά
την προκαταρκτική εξέταση ή την
αυτεπάγγελτη
προανάκριση,
αναβάλλει με πράξη του κάθε
περαιτέρω ενέργεια κατά του
θύματος έως το τέλος της ποινικής
δίωξης για το έγκλημα που τελέσθηκε
σε βάρος του, κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του εισαγγελέα εφετών. Μετά
την
αμετάκλητη
εκδίκαση
οποιουδήποτε από τα παραπάνω
εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος
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εισαγγελέας, ωστόσο, μπορεί με τη
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα εφετών
να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη,
ακόμα κι αν η απόφαση δεν είναι
καταδικαστική ή αν η καταγγελία τεθεί στο
αρχείο αγνώστων δραστών, αν από τα
στοιχεία της δικογραφίας κρίνει ότι η
τέλεση της αξιόποινης πράξης ήταν
συνέπεια του γεγονότος ότι ο φερόμενος
ως δράστης ήταν θύμα εμπορίας
ανθρώπων.
5. Αν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη κατά
του θύματος των αξιόποινων πράξεων της
παρ. 4, το δικαστήριο αναστέλλει τη δίκη
έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το
έγκλημα που τελέσθηκε σε βάρος του.
Μετά
την
αμετάκλητη
εκδίκαση
οποιουδήποτε
από
τα
παραπάνω
εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος του
θύματος,
αν
η
απόφαση
είναι
καταδικαστική, παύει οριστικά η ποινική
δίωξη κατά του τελευταίου για τις
προαναφερόμενες πράξεις του. Επίσης, το
δικαστήριο μπορεί να παύσει οριστικά την
ποινική δίωξη, ακόμα και αν η απόφαση
δεν είναι καταδικαστική, αν από τα στοιχεία
της δικογραφίας κρίνει ότι η τέλεση της
αξιόποινης πράξης ήταν συνέπεια του
γεγονότος ότι ο φερόμενος ως δράστης
ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων.».

του θύματος, αν η απόφαση είναι
καταδικαστική, δεν ασκείται ποινική
δίωξη κατά του τελευταίου για τις
προαναφερόμενες πράξεις του. Ο
εισαγγελέας, ωστόσο, μπορεί με τη
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα
εφετών να απόσχει οριστικά από την
ποινική δίωξη, ακόμα κι αν η απόφαση
δεν είναι καταδικαστική ή αν η
καταγγελία
τεθεί
στο
αρχείο
αγνώστων δραστών, αν από τα
στοιχεία της δικογραφίας κρίνει ότι η
τέλεση της αξιόποινης πράξης ήταν
συνέπεια του γεγονότος ότι ο
φερόμενος ως δράστης ήταν θύμα
εμπορίας ανθρώπων.
5. Αν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη
κατά του θύματος των αξιόποινων
πράξεων της παρ. 4, το δικαστήριο
αναστέλλει τη δίκη έως το τέλος της
ποινικής δίωξης για το έγκλημα που
τελέσθηκε σε βάρος του. Μετά την
αμετάκλητη εκδίκαση οποιουδήποτε
από τα παραπάνω εγκλήματα που
τελέσθηκαν σε βάρος του θύματος, αν
η απόφαση είναι καταδικαστική,
παύει οριστικά η ποινική δίωξη κατά
του
τελευταίου
για
τις
προαναφερόμενες
πράξεις
του.
Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να
παύσει οριστικά την ποινική δίωξη,
ακόμα και αν η απόφαση δεν είναι
καταδικαστική, αν από τα στοιχεία της
δικογραφίας κρίνει ότι η τέλεση της
αξιόποινης πράξης ήταν συνέπεια του
γεγονότος ότι ο φερόμενος ως
δράστης ήταν θύμα εμπορίας
ανθρώπων.

Άρθρο 99

Άρθρο 99.
Δικαίωμα
παράστασης
Στην παρ. 3 του άρθρου 99 του Κώδικα κατηγορουμένου με συνήγορο.

του
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Ποινικής Δικονομίας μετά το δεύτερο
εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο και το 1. Ο κατηγορούμενος έχει το
άρθρο 99 διαμορφώνεται ως εξής:
δικαίωμα στην απολογία του, ακόμη
«Άρθρο 99
και σ` αυτήν που γίνεται σε
αντιπαράσταση με μάρτυρες ή άλλους
Δικαίωμα παράστασης του
κατηγορουμένους, να παρίσταται με
κατηγορουμένου με συνήγορο
συνήγορο. Γι` αυτό το σκοπό καλείται
1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα εικοσιτέσσερις ώρες πριν από κάθε
στην απολογία του, ακόμη και σ` αυτήν που ανακριτική ενέργεια.
γίνεται σε αντιπαράσταση με μάρτυρες ή 2. Επιτρέπεται σύντμηση της
άλλους κατηγορουμένους, να παρίσταται προθεσμίας αυτής, αν από την
με συνήγορο. Γι` αυτό το σκοπό καλείται αναβολή δημιουργείται κίνδυνος που
εικοσιτέσσερις ώρες πριν από κάθε η ύπαρξή του βεβαιώνεται ειδικά με
έκθεση του ανακριτή ή του
ανακριτική ενέργεια.
ανακριτικού υπαλλήλου.
2. Επιτρέπεται σύντμηση της προθεσμίας
αυτής, αν από την αναβολή δημιουργείται 3. Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να
κίνδυνος που η ύπαρξή του βεβαιώνεται διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο
ειδικά με έκθεση του ανακριτή ή του στον κατηγορούμενο για κακούργημα
ανακριτικού υπαλλήλου.
«, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ρητά
και ανέκκλητα ότι παραιτείται από το
3. Ο Ανακριτής έχει την υποχρέωση να
δικαίωμά του αυτό».
διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον
Την ίδια υποχρέωση έχει και στα
κατηγορούμενο για κακούργημα, εκτός αν
πλημμελήματα, αν το ζητήσει ρητά ο
ο τελευταίος δηλώσει ρητά και ανέκκλητα
κατηγορούμενος.
ότι παραιτείται από το δικαίωμα αυτό. Την
ίδια
υποχρέωση
έχει
και
στα
πλημμελήματα, αν το ζητήσει ρητά ο
4. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να
κατηγορούμενος. Αν ο κατηγορούμενος για
απαγορευθεί η επικοινωνία του
κακούργημα ή πλημμέλημα είναι ανήλικος,
κατηγορουμένου με τον συνήγορό
ο Ανακριτής έχει την υποχρέωση να του
του. Η επικοινωνία αυτή είναι
διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο, χωρίς
απολύτως απόρρητη.
τη δυνατότητα παραίτησης από το
δικαίωμα αυτό.
4. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να
απαγορευθεί
η
επικοινωνία
του
κατηγορουμένου με τον συνήγορό του. Η
επικοινωνία
αυτή
είναι
απολύτως
απόρρητη.»
Άρθρο 100

Άρθρο 110.

Η περ. β΄ του άρθρου 110 τροποποιείται με Μονομελές εφετείο
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την προσθήκη της αναφοράς σε
κακουργήματα σχετικά με δάση και το Στη δικαιοδοσία του μονομελούς
άρθρο 110 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφετείου ανήκουν:
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 110
α) Η εκδίκαση των κακουργημάτων
που αναφέρονται στα άρθρα 301 και
Μονομελές εφετείο
303, εφόσον για αυτά έχει συνταχθεί
πρακτικό
συνδιαλλαγής
ή
Στη δικαιοδοσία του μονομελούς
διαπραγμάτευσης.
εφετείου ανήκουν:
α) Η εκδίκαση των κακουργημάτων που
αναφέρονται στα άρθρα 301 και 303,
εφόσον για αυτά έχει συνταχθεί πρακτικό
συνδιαλλαγής ή διαπραγμάτευσης.
β) Η εκδίκαση των περιοριστικά
απαριθμούμενων κακουργημάτων της
διακεκριμένης κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της
ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της παράτυπης
μετανάστευσης (ν. 4251/2014), του κώδικα
νόμων για τα ναρκωτικά (ν. 4139/2013),
των περ. β’ έως και ε’ παρ. 1 και της παρ. 3
του άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός
Κώδικας» (Α’ 7), και της παρ. 1 του άρθρου
71 του ν. 998/1979 «περί προστασίας
δασών» (Α’ 289), εκτός αν στον νόμο
απειλείται κατά αυτών η ποινή της ισόβιας
κάθειρξης, οπότε αυτά υπάγονται στη
δικαιοδοσία του τριμελούς εφετείου.

β) Η εκδίκαση των περιοριστικά
απαριθμούμενων κακουργημάτων της
διακεκριμένης κλοπής (άρθρο 374 Π
Κ), της ληστείας (άρθρο 380 Π Κ), της
παράτυπης
μετανάστευσης
(ν.
4251/2014) και του κώδικα νόμων για
τα ναρκωτικά (ν. 4139/2013), εκτός αν
στον νόμο απειλείται κατά αυτών η
ποινή της ισόβιας κάθειρξης, οπότε
αυτά υπάγονται στη δικαιοδοσία του
τριμελούς εφετείου.
γ) Η εκδίκαση των υποθέσεων
συγχώνευσης των ποινών με τον
καθορισμό συνολικής ποινής στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 551.

γ)
Η
εκδίκαση
των
υποθέσεων
συγχώνευσης των ποινών με τον καθορισμό
συνολικής ποινής στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 551.»
Άρθρο 101

Άρθρο 111.
Τριμελές και πενταμελές εφετείο.

Η παρ. Α περ. 6 του άρθρου 111 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας τροποποιείται ως Α. Το τριμελές εφετείο δικάζει:
προς την προσθήκη των κακουργημάτων
αρμοδιότητας του μονομελούς εφετείου 1.
Τα
κακουργήματα
που
και το άρθρο 111 διαμορφώνεται ως εξής: προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα
σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα
«Άρθρο 111
πληρωμής
και
ένσημα,
τα
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Τριμελές και πενταμελές εφετείο
Α. Το τριμελές εφετείο δικάζει:

υπομνήματα, την ιδιοκτησία, την
περιουσία, τα κακουργήματα της
ψευδούς βεβαίωσης - νόθευσης από
υπάλληλο
και
της
νόθευσης
δικαστικού εγγράφου, αν τελέστηκαν
από πολίτες, άσχετα με το πρόσωπο
του παθόντα και το ποσό του οφέλους
ή της ζημίας ή αν τελέστηκαν από
στρατιωτικούς
και
στρέφονται
οπωσδήποτε κατά του δημοσίου ή
νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου
ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης,
εφόσον η ζημία που προξενήθηκε στο
δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά
πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000)
ευρώ.

1. Τα κακουργήματα που προβλέπονται
από τον ποινικό κώδικα σχετικά με το
νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα,
τα υπομνήματα, την ιδιοκτησία, την
περιουσία, τα κακουργήματα της ψευδούς
βεβαίωσης - νόθευσης από υπάλληλο και
της νόθευσης δικαστικού εγγράφου, αν
τελέστηκαν από πολίτες, άσχετα με το
πρόσωπο του παθόντα και το ποσό του
οφέλους ή της ζημίας ή αν τελέστηκαν από
στρατιωτικούς
και
στρέφονται
οπωσδήποτε κατά του δημοσίου ή νομικού
προσώπου
δημόσιου
δικαίου
ή
οργανισμού
τοπικής
αυτοδιοίκησης,
εφόσον η ζημία που προξενήθηκε στο
δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα 2. Τα κακουργήματα της δωροδοκίας
υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι και δωροληψίας που αναφέρονται
στα άρθρα 159, 235,
χιλιάδων (120.000) ευρώ.
«236» και 237 ΠΚ καθώς και της
2. Τα κακουργήματα της δωροδοκίας και κατάχρησης εξουσίας του άρθρου 239
δωροληψίας που αναφέρονται στα άρθρα ΠΚ.
159, 235,
3. Τα κακουργήματα της πειρατείας
236 και 237 ΠΚ καθώς και της κατάχρησης
και
τα
κακουργήματα
κατά
εξουσίας του άρθρου 239 ΠΚ.
συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και
3. Τα κακουργήματα της πειρατείας και τα άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων,
κακουργήματα
κατά
συγκοινωνιών, που προβλέπονται στον ποινικό
τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς
εγκαταστάσεων, που προβλέπονται στον νόμους.
ποινικό κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς
νόμους.
4. Τα κακουργήματα τα οποία τελούμενα
υπό τις συνθήκες του άρθρου 187Α ΠΚ
χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές πράξεις
και τα κακουργήματα που προβλέπονται
στα άρθρα 187 και 187Β ΠΚ, καθώς και τα
συναφή με αυτά πλημμελήματα και
κακουργήματα,
ανεξαρτήτως
της
βαρύτητάς τους.

4. Τα κακουργήματα τα οποία
τελούμενα υπό τις συνθήκες του
άρθρου 187Α ΠΚ χαρακτηρίζονται ως
τρομοκρατικές πράξεις και τα
κακουργήματα που προβλέπονται στα
άρθρα 187 και 187Β ΠΚ, καθώς και τα
συναφή με αυτά πλημμελήματα και
κακουργήματα, ανεξαρτήτως της
βαρύτητάς τους.
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5. Τα κακουργήματα των άρθρων 322 και
324 ΠΚ, των άρθρων 71 παρ. 1 του ν.
998/1979, 66 του ν. 2121/1993, 52 του ν.
4002/2011, καθώς και τα κακουργήματα
των νόμων 4139/2013, 3028/2002,
2960/2001,
2725/1999,
4174/2013,
4251/2014 και 2168/1993 και όσα άλλα
έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα των
εφετείων, δυνάμει ειδικών διατάξεων
νόμων.

5. Τα κακουργήματα των άρθρων 322
και 324 ΠΚ, των άρθρων 71 παρ. 1 του
ν. 998/1979, 66 του ν. 2121/1993, 52
του ν. 4002/2011, καθώς και τα
κακουργήματα των νόμων 4139/2013,
3028/2002, 2960/2001, 2725/1999,
4174/2013, 4251/2014 και 2168/1993
και όσα άλλα έχουν υπαχθεί στην
αρμοδιότητα των εφετείων, δυνάμει
ειδικών διατάξεων νόμων.

6. Τα κακουργήματα αρμοδιότητας του
μονομελούς εφετείου καθώς και τα
πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής,
ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και
εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των
παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών
πταισματοδικών,
των
μελών
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας,
των
παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων
εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και
δοκίμων εισηγητών του, του γενικού
επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων
που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του
γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και
αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και
των μελών του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.

6. Τα πλημμελήματα των δικαστών
πολιτικής, ποινικής και διοικητικής
δικαιοσύνης
και
εισαγγελέων,
συμπεριλαμβανομένων
των
παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών
πταισματοδικών, των μελών του
Συμβουλίου της Επικρατείας, των
παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων
εισηγητών του, των μελών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων,
εισηγητών και δοκίμων εισηγητών
του,
του
γενικού
επιτρόπου,
επιτρόπων και αντεπιτρόπων που
υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του
γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και
αντεπιτρόπων
επικρατείας
στα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των
δικηγόρων και των μελών του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του 7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων
μονομελούς εφετείου και του τριμελούς του μονομελούς εφετείου και του
τριμελούς πλημμελειοδικείου.
πλημμελειοδικείου.
Β. Το πενταμελές εφετείο δικάζει τις
εφέσεις κατά των αποφάσεων του
τριμελούς εφετείου.».

Β. Το πενταμελές εφετείο δικάζει τις
εφέσεις κατά των αποφάσεων του
τριμελούς εφετείου.

Άρθρο 102

Άρθρο 115.
Μονομελές πλημμελειοδικείο.

Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 115
τροποποιείται ως προς την διαγραφή των Το μονομελές
εγκλημάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. δικάζει:

πλημμελειοδικείο
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1 του άρθρου 235 και της παρ. 1 του
άρθρου 236 του ΠΚ, στο τέλος της παρ. 2
προστίθενται περ. η’ και θ’ και το άρθρο
115 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 100
Μονομελές πλημμελειοδικείο
1. Τα πλημμελήματα για τα οποία
απειλείται στον νόμο φυλάκιση έως τριών
ετών ή χρηματική ποινή ή παροχή
κοινωφελούς εργασίας ή συνδυασμός των
ανωτέρω ποινών, εκτός από: α) εκείνα που
υπάγονται στην αρμοδιότητα των μικτών
ορκωτών δικαστηρίων και εφετείων, καθώς
και τα συναφή με αυτά (άρθρα 109, 111 και
128), β) εκείνα που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δικαστηρίου ανηλίκων, γ)
εκείνα που τελούνται διά του τύπου, δ)
εκείνα των άρθρων 167 παρ. 1, 172 παρ. 1,
173 παρ. 2 εδ. α`, 224, 259 και 397 ΠΚ.
2. Τα δασικά, τα αγροτικά σε βαθμό
πλημμελήματος,
τα
αγορανομικά
αδικήματα, τα πλημμελήματα του κώδικα
οδικής κυκλοφορίας, καθώς και τα
εγκλήματα: α) του άρθρου 79 του ν.
5960/1933 «περί επιταγής», β) του άρθρου
1 και 2 του α.ν. 86/1967 «περί επιβολής
κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την
καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως», γ)
«του άρθρου 94 παρ. 8 του ν. 4495/2017
για τον έλεγχο και προστασία του
Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις», δ) των άρθρων 82 παρ. 4 και 83
παρ. 1 του ν. 3386/2005 και του άρθρου 29
παρ. 7 του ν. 4251/2014, ε) του άρθρου 25
του ν. 1882/1990, στ) του άρθρου 28 του ν.
3996/2011, ζ) τα πλημμελήματα του
άρθρου 66 του ν. 4174/2013, η) του
άρθρου 57 του ν. 4497/2017 και θ) του
άρθρου 372 παρ. 1 ΠΚ.».
Άρθρο 103

1. Τα πλημμελήματα για τα οποία
απειλείται στον νόμο φυλάκιση έως
τριών ετών ή χρηματική ποινή ή
παροχή κοινωφελούς εργασίας ή
συνδυασμός των ανωτέρω ποινών,
εκτός από: α) εκείνα που υπάγονται
στην αρμοδιότητα των μικτών
ορκωτών δικαστηρίων και εφετείων,
καθώς και τα συναφή με αυτά (άρθρα
109, 111 και 128), β) εκείνα που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του
δικαστηρίου ανηλίκων, γ) εκείνα που
τελούνται διά του τύπου, δ) εκείνα
των άρθρων 167 παρ. 1, 172 παρ. 1,
173 παρ. 2 εδ. α`, 224, 235 παρ. 1 εδ.
α`, 236 παρ. 1,259 και 397 ΠΚ.
2. Τα δασικά, τα αγροτικά σε βαθμό
πλημμελήματος, τα αγορανομικά
αδικήματα, τα πλημμελήματα του
κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς
και τα εγκλήματα: α) του άρθρου 79
του ν. 5960/1933 «περί επιταγής», β)
του άρθρου 1 και 2 του α.ν. 86/1967
«περί επιβολής κυρώσεων κατά των
καθυστερούντων την καταβολήν και
την
απόδοσιν
εισφορών
εις
Οργανισμούς
Κοινωνικής
Ασφαλίσεως»,γ) «του άρθρου 94 παρ.
8 του ν. 4495/2017 για τον έλεγχο και
προστασία
του
Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
δ) των άρθρων 82 παρ. 4 και 83 παρ. 1
του ν. 3386/2005 και του άρθρου 29
παρ. 7 του ν. 4251/2014, ε) του
άρθρου 25 του ν. 1882/1990, στ) του
άρθρου 28 του ν. 3996/2011 και ζ) τα
πλημμελήματα του άρθρου 66 του ν.
4174/2013.

Άρθρο 117.
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Δικαιοδοσία επί εξύβρισης ή δυσφήΤο άρθρο 117 αντικαθίσταται ως προς τον μησης δικαστηρίου.
τίτλο και τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο
και το άρθρο 117 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
Αν το πλημμέλημα έχει τελεστεί σε
«Άρθρο 117
βάρος μέλους του δικαστηρίου, η τυχόν απαιτούμενη κατά τον νόμο έΔικαιοδοσία επί πλημμελήματος σε βάρος γκληση από μέρους του υποβάλλεται
μελών δικαστηρίου
με δήλωσή του που καταχωρίζεται
Αν το πλημμέλημα έχει τελεστεί σε βάρος στα πρακτικά. Αν ο δράστης του πλημμέλους του δικαστηρίου, η τυχόν μελήματος είναι συνήγορος του διαδίαπαιτούμενη κατά τον νόμο έγκληση από κου, η διαδικασία των άρθρων 417
μέρους του υποβάλλεται με δήλωσή του κ.ε. μπορεί να εφαρμοστεί, αφού ολοπου καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν ο κληρώσει την άσκηση των καθηκόδράστης του πλημμελήματος είναι ντων του.
συνήγορος
του
διαδίκου,
αφού
ολοκληρωθεί η άσκηση των καθηκόντων
του, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις
του Κώδικα περί δικηγόρων.».

Άρθρο 104

Άρθρο 119.
Κατ` εξαίρεση αρμοδιότητα.

Η περ. β’ του άρθρου 119 τροποποιείται ως
προς την προσθήκη στο τέλος της φράσης
«και το δικαστήριο είναι ανώτερο από το
καθ’ ύλη αρμόδιο.» και το άρθρο 119 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 119

Το δικαστήριο είναι κατ` εξαίρεση αρμόδιο να δικάσει και α) όταν προκύπτει από τη συζήτηση ότι το έγκλημα
ανήκει στην αρμοδιότητα κατώτερου
δικαστηρίου ή β) αν συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης της ποινικής
δίωξης ή κήρυξης της ποινικής δίωξης
Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα
απαράδεκτης κατά το άρθρο 368 περ.
Το δικαστήριο είναι κατ’ εξαίρεση αρμόδιο β` και γ`.
να δικάσει και α) όταν προκύπτει από τη
συζήτηση ότι το έγκλημα ανήκει στην
αρμοδιότητα κατώτερου δικαστηρίου ή β)
αν συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης
της ποινικής δίωξης ή κήρυξης της ποινικής
δίωξης απαράδεκτης κατά το άρθρο 368
περ. β’ και γ’ και το δικαστήριο είναι
ανώτερο από το καθ’ ύλη αρμόδιο.».

Άρθρο 105

Άρθρο 120.
Αναρμοδιότητα.
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Στο άρθρο 120 προστίθεται παρ. 4 και το
άρθρο 120 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 1. Το δικαστήριο οφείλει και
διαμορφώνεται ως εξής :
αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ`
ύλη αρμοδιότητά του σε κάθε στάδιο
«Άρθρο 120
της δίκης.
Αναρμοδιότητα
1.
Το
δικαστήριο
οφείλει
και
αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ` ύλη
αρμοδιότητά του σε κάθε στάδιο της δίκης.

2. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι
αναρμόδιο, παραπέμπει με απόφασή
του την υπόθεση στο αντίστοιχο
αρμόδιο. «Σε αυτήν την περίπτωση
έχει δυνητικά τις εξουσίες του άρθρου
315.

2. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι
αναρμόδιο, παραπέμπει με απόφασή του
την υπόθεση στο αντίστοιχο αρμόδιο. Σε
3. Κατ` εξαίρεση το δικαστήριο που
αυτήν την περίπτωση έχει δυνητικά τις
χαρακτηρίζει
εαυτό
αναρμόδιο,
εξουσίες του άρθρου 315.
παραπέμπει την υπόθεση στον
3. Κατ` εξαίρεση το δικαστήριο που εισαγγελέα, αν κρίνει ότι η πράξη,
χαρακτηρίζει
εαυτό
αναρμόδιο, όπως χαρακτηρίζεται από αυτό, είναι
παραπέμπει την υπόθεση στον εισαγγελέα, κακούργημα.
αν κρίνει ότι η πράξη, όπως χαρακτηρίζεται Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας
από αυτό, είναι κακούργημα. Στην παραγγέλλει κυρία ανάκριση.
περίπτωση
αυτή
ο
εισαγγελέας
παραγγέλλει κυρία ανάκριση.
4. Παραπομπή στον εισαγγελέα δεν γίνεται
εάν διενεργήθηκε κύρια ανάκριση ή ο
χαρακτήρας της πράξης ως κακουργήματος
προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία
στο ακροατήριο.»
Άρθρο 106

Άρθρο 121.
Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που
Το άρθρο 121 του Κώδικα Ποινικής δίκασε πρωτοδίκως.
Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 121
Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που
δίκασε πρωτοδίκως
Το δικαστήριο που δικάζει κατ’ έφεση, αν
κρίνει ότι το δικαστήριο που δίκασε σε
πρώτο βαθμό ήταν αναρμόδιο, επειδή το
έγκλημα υπαγόταν σε κατώτερο από το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ακυρώνει την

Το δικαστήριο που δικάζει κατ` έφεση,
αν κρίνει ότι το δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθμό ήταν αναρμόδιο, ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και είτε δικάζει
το ίδιο σε πρώτο βαθμό, αν το έγκλημα υπαγόταν σε αυτό, είτε παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, ενεργώντας ταυτόχρονα
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απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του
δικάζει ανέκκλητα το ίδιο την υπόθεση στην άρθρου 120.
ουσία (άρθρο 502 παρ. 3). Εάν το
δευτεροβάθμιο
είναι
το
αρμόδιο
δικαστήριο σε πρώτο βαθμό, ακυρώνει την
απόφαση, κρατεί και δικάζει την υπόθεση
σε πρώτο βαθμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση
καθ’
ύλην
αναρμοδιότητας
το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο ακυρώνει την
απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και
παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο
δικαστήριο, ενεργώντας ταυτόχρονα όσα
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
120.».
Άρθρο 107

Άρθρο 132. αρμοδιότητας.

Κανονισμός

της

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
132 διαγράφεται και το άρθρο 132 του 1. Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας εξίσου αρμοδίων που δεν υπάγονται
διαμορφώνεται ως εξής:
το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών
«Άρθρο 132
υπαλλήλων
αμφισβητείται
η
αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα είτε
Κανονισμός της αρμοδιότητας
για συναφή εγκλήματα, ή αν με
βουλεύματα
του
ίδιου
ή
διαφορετικών
συμβουλίων
1. Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αποφασίστηκε η παραπομπή για το
αρμοδίων που δεν υπάγονται το ένα στο ίδιο έγκλημα στο ακροατήριο δύο ή
άλλο ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων περισσοτέρων εξίσου αρμόδιων
αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο δικαστηρίων,
η
αρμοδιότητα
έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα, ή αν καθορίζεται ως εξής: Το συμβούλιο
με βουλεύματα του ίδιου ή διαφορετικών εφετών, στην περιφέρεια του οποίου
συμβουλίων αποφασίστηκε η παραπομπή υπάγονται τα δικαστήρια μεταξύ των
για το ίδιο έγκλημα στο ακροατήριο δύο ή οποίων
δημιουργήθηκε
περισσοτέρων
εξίσου
αρμόδιων αμφισβήτηση, ή ο Άρειος Πάγος, αν
δικαστηρίων, η αρμοδιότητα καθορίζεται υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή
ως εξής: Το συμβούλιο εφετών, στην αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι
περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα το εφετείο ή αν η σύγκρουση
δικαστήρια
μεταξύ
των
οποίων δημιουργήθηκε μεταξύ των κοινών
δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, ή ο Άρειος ποινικών δικαστηρίων και των
Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά στρατιωτικών,
προσδιορίζει
το
εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του
είναι το εφετείο ή αν η σύγκρουση κατηγορουμένου, του παριστάμενου
δημιουργήθηκε μεταξύ των κοινών για την υποστήριξη της κατηγορίας ή
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ποινικών
δικαστηρίων
και
των
στρατιωτικών, προσδιορίζει το αρμόδιο
δικαστήριο
με
αίτηση
του
κατηγορουμένου, του παριστάμενου για
την υποστήριξη της κατηγορίας ή του
εισαγγελέα [ή του επιτρόπου] ενός από τα
πολλά αρμόδια δικαστήρια. Η αίτηση
πρέπει να είναι νομότυπη και να
απευθύνεται στον εισαγγελέα εφετών ή
του Αρείου Πάγου. Ο αρμόδιος
εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο
συμβούλιο εφετών ή στον Άρειο Πάγο που
συνέρχεται σε συμβούλιο.
2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της
αρμοδιότητας μεταξύ εισαγγελέων αυτή
κανονίζεται από τον εισαγγελέα εφετών
όταν η αμφισβήτηση ανακύπτει μεταξύ
εισαγγελέων της περιφέρειάς του, ενώ σε
κάθε άλλη περίπτωση από τον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου. Αν όσο διαρκεί η
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου αυτού
ανακύψουν ζητήματα που αφορούν μέτρα
δικονομικού
καταναγκασμού,
επιλαμβάνεται
το
συμβούλιο
πλημμελειοδικών του τόπου
όπου
διενεργήθηκε η κύρια ανάκριση.».

Άρθρο 108
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 201 τροποποιείται ως προς
εξαίρεση
από
την
εφαρμοζόμενη
διαδικασία ανάλυσης DNA των αυτοφώρων
εγκλημάτων, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2
τροποποιείται ως προς το εποπτευόμενο
όργανο του ειδικού αρχείου γενετικών
τύπων του Αρχηγείου της Ελληνικής

του εισαγγελέα [ή του επιτρόπου]
ενός από τα πολλά αρμόδια
δικαστήρια. Η αίτηση πρέπει να είναι
νομότυπη και να απευθύνεται στον
εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου
Πάγου. Ο αρμόδιος εισαγγελέας
εισάγει την αίτηση στο συμβούλιο
εφετών ή στον Άρειο Πάγο που
συνέρχεται σε συμβούλιο.

2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της
αρμοδιότητας μεταξύ εισαγγελέων,
αυτή κανονίζεται από τον εισαγγελέα
εφετών όταν η αμφισβήτηση
ανακύπτει μεταξύ εισαγγελέων της
περιφέρειάς του, ενώ σε κάθε άλλη
περίπτωση από τον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου. Ο αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου του άρθρου 33 παρ. 2
επιλύει κάθε διαφωνία ή σύγκρουση
αρμοδιοτήτων
μεταξύ
των
εισαγγελέων που εποπτεύει, καθώς
και μεταξύ αυτών και των υπολοίπων
εισαγγελέων. Αν όσο διαρκεί η
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου
αυτού ανακύψουν ζητήματα που
αφορούν
μέτρα
δικονομικού
καταναγκασμού, επιλαμβάνεται το
συμβούλιο πλημμελειοδικών του
τόπου όπου διενεργήθηκε η κύρια
ανάκριση.
Άρθρο 201.
Ανάλυση D.N.A.
1. Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
ότι ένα πρόσωπο έχει τελέσει
κακούργημα ή πλημμέλημα, που
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός (1) έτους, οι
διωκτικές
αρχές
λαμβάνουν
υποχρεωτικά γενετικό υλικό για
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Αστυνομίας και διαγράφεται το τελευταίο
εδάφιο, η παρ. 3 αντικαθίσταται και το
άρθρο 201 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 201
Ανάλυση D.N.A.

1. Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
ένα πρόσωπο έχει τελέσει κακούργημα ή
πλημμέλημα, που τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, οι
διωκτικές αρχές λαμβάνουν υποχρεωτικά
γενετικό υλικό για ανάλυση του
δεοξυριβονουκλεϊκού
οξέος
(Deoxyribonucleic Acid - DNA) προκειμένου
να διαπιστωθεί η ταυτότητα του δράστη
του εγκλήματος αυτού. Τη λήψη γενετικού
υλικού από τον ίδιο τον κατηγορούμενο
διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελέας ή
ανακριτής και πρέπει να διεξάγεται με
απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια του.
Σε περίπτωση λήψης γενετικού υλικού από
απόκρυφα μέρη του σώματος, είναι
υποχρεωτική η παρουσία εισαγγελικού
λειτουργού. Η ανάλυση περιορίζεται
αποκλειστικά στα δεδομένα που είναι
απολύτως αναγκαία για την διαπίστωση
αυτή και διεξάγεται σε κρατικό ή
πανεπιστημιακό εργαστήριο. Την ανάλυση
του DNA του δικαιούται να ζητήσει και ο
ίδιος ο κατηγορούμενος για την
υπεράσπισή του. Σε κάθε περίπτωση, πλην
εκείνης που αφορά αυτόφωρα εγκλήματα,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 204 έως 208.
2. Αν η κατά την προηγούμενη παράγραφο
ανάλυση αποβεί θετική, το πόρισμά της
κοινοποιείται στο πρόσωπο από το οποίο
προέρχεται το γενετικό υλικό. Αυτό έχει
δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη της

ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού
οξέος (Deoxyribonucleic Acid - DNA)
προκειμένου να διαπιστωθεί η
ταυτότητα
του
δράστη
του
εγκλήματος αυτού. Τη λήψη γενετικού
υλικού
από
τον
ίδιο
τον
κατηγορούμενο διατάσσει ο αρμόδιος
εισαγγελέας ή ανακριτής και πρέπει
να διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό
στην αξιοπρέπεια του. Σε περίπτωση
λήψης
γενετικού
υλικού
από
απόκρυφα μέρη του σώματος, είναι
υποχρεωτική
η
παρουσία
εισαγγελικού λειτουργού. Η ανάλυση
περιορίζεται
αποκλειστικά
στα
δεδομένα που είναι απολύτως
αναγκαία για την διαπίστωση αυτή και
διεξάγεται
σε
κρατικό
ή
πανεπιστημιακό εργαστήριο. Την
ανάλυση του DNA του δικαιούται να
ζητήσει και ο ίδιος ο κατηγορούμενος
για την υπεράσπισή του. Σε κάθε
περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208.
2. Αν η κατά την προηγούμενη
παράγραφο ανάλυση αποβεί θετική,
το πόρισμά της κοινοποιείται στο
πρόσωπο από το οποίο προέρχεται το
γενετικό υλικό. Αυτό έχει δικαίωμα να
ζητήσει επανάληψη της ανάλυσης, με
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 204 έως 208. Το δικαίωμα
επανάληψης της ανάλυσης έχει και ο
ανακριτής ή ο εισαγγελέας σε κάθε
περίπτωση. Μετά την ολοκλήρωση
της ανάλυσης το γενετικό υλικό
καταστρέφεται αμέσως, ενώ τα
γενετικά
αποτυπώματα
του
προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η
πράξη, τηρούνται σε ειδικό αρχείο
γενετικών τύπων που συνιστάται και
λειτουργεί
στη
Διεύθυνση
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ανάλυσης, με ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 204 έως 208. Το
δικαίωμα επανάληψης της ανάλυσης έχει
και ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας σε κάθε
περίπτωση. Μετά την ολοκλήρωση της
ανάλυσης το γενετικό υλικό καταστρέφεται
αμέσως, ενώ τα γενετικά αποτυπώματα του
προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η πράξη,
τηρούνται σε ειδικό αρχείο γενετικών
τύπων που συνιστάται και λειτουργεί στη
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
εποπτευόμενο από αντεισαγγελέα ή
εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ορίζεται με
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, με
θητεία δύο (2) ετών, μέχρι την έκδοση
αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος
ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή
θέσης της υπόθεσης στο αρχείο κατ` άρθρο
43 παρ. 2 και 3, εκτός αν η σύγκρισή τους
με αταυτοποίητα όμοια αποτυπώματα,
που τηρούνται στο ίδιο αρχείο, αποβεί
θετική, οπότε η τήρησή τους παρατείνεται
μέχρι την αμετάκλητη αθώωση των
προσώπων που αφορούν οι οικείες
υποθέσεις. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για
την αξιοποίηση στην διερεύνηση και
εξιχνίαση
άλλων
εγκλημάτων
που
προβλέπονται
στην
παρ.
1
και
καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση μετά
το θάνατο του προσώπου που αφορούν.
3. Στην καταστροφή ειδοποιείται με
οποιοδήποτε μέσο (εγγράφως ή με
ηλεκτρονική αλληλογραφία ή προφορικά ή
τηλεφωνικά ) να παραστεί με συνήγορο και
τεχνικό σύμβουλο το πρόσωπο από το
οποίο ελήφθη το γενετικό υλικό. Την
ειδοποίηση ενεργεί ο αρμόδιος υπάλληλος
της
Διεύθυνσης
Εγκληματολογικών
Ερευνών του αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την καταστροφή, συντάσσοντας

Εγκληματολογικών Ερευνών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
εποπτευόμενο από τον εισαγγελικό
λειτουργό του άρθρου 4 του ν.
2265/1994, μέχρι την έκδοση
αμετάκλητου
απαλλακτικού
βουλεύματος
ή
αμετάκλητης
αθωωτικής απόφασης ή θέσης της
υπόθεσης στο αρχείο κατ` άρθρο 43
παρ. 2 και 3, εκτός αν η σύγκρισή τους
με
αταυτοποίητα
όμοια
αποτυπώματα, που τηρούνται στο
ίδιο αρχείο, αποβεί θετική, οπότε η
τήρησή τους παρατείνεται μέχρι την
αμετάκλητη αθώωση των προσώπων
που αφορούν οι οικείες υποθέσεις. Τα
στοιχεία αυτά τηρούνται για την
αξιοποίηση στην διερεύνηση και
εξιχνίαση άλλων εγκλημάτων που
προβλέπονται στην παρ. 1 και
καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση
μετά το θάνατο του προσώπου που
αφορούν. Η λειτουργία του αρχείου
εποπτεύεται από αντεισαγγελέα ή
εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ορίζεται
με
απόφαση
του
Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τις
κείμενες διατάξεις, με θητεία δύο (2)
ετών.
3. Η κατά την παρ. 2 καταστροφή του
γενετικού υλικού και των γενετικών
αποτυπωμάτων γίνεται παρουσία του
δικαστικού λειτουργού που εποπτεύει
το αρχείο. Στην καταστροφή καλείται
να παραστεί με συνήγορο και τεχνικό
σύμβουλο το πρόσωπο από το οποίο
λήφθηκε το γενετικό υλικό.
4. Όλα τα κρατικά και πανεπιστημιακά
εργαστήρια, που διεξάγουν αναλύσεις
D.Ν.Α
στο
πλαίσιο
πραγματογνωμοσύνης
κατόπιν
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για αυτή σχετική βεβαίωση.

παραγγελιών
δικαστικών
ή
ανακριτικών αρχών, κοινοποιούν τα
4. Όλα τα κρατικά και πανεπιστημιακά πορίσματα των αναλύσεών τους στο
εργαστήρια, που διεξάγουν αναλύσεις ειδικό αρχείο δεδομένων γενετικών
D.Ν.Α στο πλαίσιο πραγματογνωμοσύνης τύπων της παρ. 2.
κατόπιν παραγγελιών δικαστικών ή
ανακριτικών αρχών, κοινοποιούν τα
πορίσματα των αναλύσεών τους στο ειδικό
αρχείο δεδομένων γενετικών τύπων της
παρ. 2.»
Άρθρο 109

Άρθρο 211.
Μαρτυρία συγκατηγορουμένου.

Στο άρθρο 211 διαγράφεται η λέξη «μόνη»
και μετά τη λέξη «κατηγορουμένου»
προστίθεται η αναφορά και σε άλλα ρητά
κατονομαζόμενα
στην
απόφαση
αποδεικτικά μέσα και το άρθρο 211 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:

Μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια
πράξη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη
για την καταδίκη του κατηγορουμένου.

«Άρθρο 211
Μαρτυρία συγκατηγορουμένου

Η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή
εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου
συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν
μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη
του κατηγορουμένου, αν δεν υπάρχει και
άλλο,
ρητά
κατανομαζόμενο
στην
απόφαση, αποδεικτικό μέσο.».
Άρθρο 110

Άρθρο 218.
Προστασία μαρτύρων.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
218 τροποποιείται ως προς την προσθήκη
του μέτρου της μετεγκατάστασης σε άλλη
χώρα και το άρθρο 218 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 218

1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις
πράξεις
της
συγκρότησης
ή
συμμετοχής
σε
εγκληματική
οργάνωση της παρ. 1 του άρθρου 187
ΠΚ ή σε τρομοκρατική οργάνωση της
παρ. 2 του άρθρου 187Α ΠΚ και για
συναφείς πράξεις, μπορεί να
λαμβάνονται
μέτρα
για
την
αποτελεσματική προστασία από
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Προστασία μαρτύρων

πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των
ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων
που κατά το άρθρο 187Γ ΠΚ βοηθούν
αποκάλυψη
εγκληματικών
1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις στην
πράξεις της συγκρότησης ή συμμετοχής σε δραστηριοτήτων ή των οικείων τους.
εγκληματική οργάνωση της παρ. 1 του
άρθρου 187 ΠΚ ή σε τρομοκρατική 2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις
πράξεις
εμπορίας
οργάνωση της παρ. 2 του άρθρου 187Α ΠΚ αξιόποινες
και για συναφείς πράξεις, μπορεί να ανθρώπων κατά τα άρθρα 323Α και
λαμβάνονται
μέτρα
για
την «348 παρ.2 ΠΚ», καθώς και για τις
αποτελεσματική προστασία από πιθανή αξιόποινες πράξεις της παράνομης
εκδίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών διακίνησης μεταναστών κατά τα
μαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν.
άρθρο 187Γ ΠΚ βοηθούν στην αποκάλυψη 4251/2014, μπορεί να λαμβάνονται
εγκληματικών δραστηριοτήτων ή των μέτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
«στην παρ. 4» για την αποτελεσματική
οικείων τους.
προστασία από πιθανή εκδίκηση ή
2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις εκφοβισμό του θύματος αυτών των
αξιόποινες πράξεις εμπορίας ανθρώπων πράξεων, όπως αυτό χαρακτηρίζεται
κατά τα άρθρα 323Α και «348 παρ.2 ΠΚ», σύμφωνα με τις διατάξεις των
καθώς και για τις αξιόποινες πράξεις της περιπτώσεων ι` και ια` της παρ. 1 του
παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά άρθρου 1 του ν. 4251/2014, των
τα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. οικείων του θύματος ή των ουσιωδών
4251/2014, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα, μαρτύρων,
ακόμη
και
όταν
σύμφωνα με τα οριζόμενα «στην παρ. 4» οποιαδήποτε
από
τις
για την αποτελεσματική προστασία από προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις
πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό του θύματος δεν έχει τελεσθεί στο πλαίσιο
αυτών των πράξεων, όπως αυτό οργανωμένου εγκλήματος σύμφωνα
χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις με τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 1
των περιπτώσεων ι` και ια` της παρ. 1 του ΠΚ.
άρθρου 1 του ν. 4251/2014, των οικείων 3. Σε υποθέσεις σχετικά με τις
του θύματος ή των ουσιωδών μαρτύρων, αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159,
ακόμη και όταν οποιαδήποτε από τις 159Α και 235 έως 237Α ΠΚ, ακόμα κι
προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις δεν αν δεν τελέσθηκαν στο πλαίσιο
έχει τελεσθεί στο πλαίσιο οργανωμένου εγκληματικής
οργάνωσης,
είναι
εγκλήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δυνατόν
να παρέχεται
στους
άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ.
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
κατ` άρθρο 47, στους ιδιώτες κατ`
3. Σε υποθέσεις σχετικά με τις αξιόποινες
άρθρο 255 και σε οποιοδήποτε άλλο
πράξεις των άρθρων 159, 159Α και 235 έως
πρόσωπο συμβάλλει ουσιωδώς στην
237Α ΠΚ, ακόμα κι αν δεν τελέσθηκαν στο
αποκάλυψη των ως άνω αξιοποίνων
πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, είναι
πράξεων ή, εφόσον τούτο κρίνεται
δυνατόν να παρέχεται στους μάρτυρες
αναγκαίο, και στους οικείους των
δημοσίου συμφέροντος κατ` άρθρο 47,
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στους ιδιώτες κατ` άρθρο 255 και σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμβάλλει
ουσιωδώς στην αποκάλυψη των ως άνω
αξιοποίνων πράξεων ή, εφόσον τούτο
κρίνεται αναγκαίο, και στους οικείους των
προαναφερθέντων
προσώπων,
η
προβλεπόμενη «στην παρ. 4» προστασία
από
πιθανολογούμενες
πράξεις
εκφοβισμού ή αντεκδίκησης.

προαναφερθέντων προσώπων, η
προβλεπόμενη «στην παρ. 4»
προστασία από πιθανολογούμενες
πράξεις εκφοβισμού ή αντεκδίκησης.

4. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη με
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της
αστυνομίας, η κατάθεση με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή
μόνο ηχητικής μετάδοσής της, η μη
αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του
ονόματος, του τόπου γέννησης, κατοικίας
και εργασίας, του επαγγέλματος και της
ηλικίας του, που διατάσσονται με
αιτιολογημένη διάταξη του αρμόδιου
εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή
των
στοιχείων
ταυτότητας,
η
μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα, καθώς και
η μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για
αόριστο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα
ανάκλησής της, των δημοσίων υπαλλήλων,
που αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από
τις κείμενες διατάξεις από τους αρμόδιους
Υπουργούς, ύστερα από εισήγηση του
αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η
υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπει
τη μη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθώς και άλλους τρόπους
διασφάλισης της μυστικότητας της πράξης.
Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη
σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν
περιορίζουν την ατομική ελευθερία του
πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά
του μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας
το ζητήσει εγγράφως ή δεν συνεργάζεται
για την επιτυχία τους.

4. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη
με
κατάλληλα
εκπαιδευμένο
προσωπικό της αστυνομίας, η
κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών
μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο
ηχητικής μετάδοσής της, η μη
αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του
ονόματος, του τόπου γέννησης,
κατοικίας
και
εργασίας,
του
επαγγέλματος και της ηλικίας του, που
διατάσσονται με
αιτιολογημένη
διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα
πλημμελειοδικών, η μεταβολή των
στοιχείων ταυτότητάς, καθώς και η
μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για
αόριστο χρονικό διάστημα, με
δυνατότητα ανάκλησής της, των
δημοσίων
υπαλλήλων,
που
αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από
τις κείμενες διατάξεις από τους
αρμόδιους Υπουργούς, ύστερα από
εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα
πλημμελειοδικών.
Η
υπουργική
απόφαση μπορεί να προβλέπει τη μη
δημοσίευσή της στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθώς και άλλους
τρόπους
διασφάλισης
της
μυστικότητας της πράξης. Τα μέτρα
προστασίας λαμβάνονται με τη
σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν
περιορίζουν την ατομική ελευθερία
του πέρα από το αναγκαίο για την
ασφάλειά του μέτρο και διακόπτονται
αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή
δεν συνεργάζεται για την επιτυχία
τους.

5. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο
μάρτυρας του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν

5.

Κατά

τη

διαδικασία

στο
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τα στοιχεία ταυτότητας, καλείται με το
όνομα που αναφέρεται στην έκθεση
εξέτασής του. Το δικαστήριο μπορεί να
διατάξει την αποκάλυψη του πραγματικού
ονόματος του μάρτυρα, αν τούτο ζητηθεί
από τον εισαγγελέα ή από ένα διάδικο ή και
αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το
δικαστήριο μπορεί να διατάξει όσα
ορίζονται στο άρθρο 354.

ακροατήριο ο μάρτυρας του οποίου
δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία
ταυτότητας, καλείται με το όνομα που
αναφέρεται στην έκθεση εξέτασής
του. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει
την αποκάλυψη του πραγματικού
ονόματος του μάρτυρα, αν τούτο
ζητηθεί από τον εισαγγελέα ή από ένα
διάδικο ή και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε
περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να
6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία διατάξει όσα ορίζονται στο άρθρο
ταυτότητας του μάρτυρα, μόνη η κατάθεσή 354.
του δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του
κατηγορουμένου.».
6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα
στοιχεία ταυτότητας του μάρτυρα,
μόνη η κατάθεσή του δεν είναι αρκετή
για
την
καταδίκη
του
κατηγορουμένου.
Άρθρο 111
Η παρ. 2 του άρθρου 224 τροποποιείται με
την αναφορά σε ρητά κατονομαζόμενο
στην απόφαση αποδεικτικό μέσο και το
άρθρο 224 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 224
Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει

Άρθρο 224. - Πώς έμαθε ο μάρτυρας
όσα καταθέτει.
1. Ο μάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει πώς έμαθε όσα καταθέτει. Αν
πρόκειται για γεγονότα που άκουσε
από άλλους, πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατονομάσει ταυτόχρονα
και εκείνους από τους οποίους τα άκουσε, εκτός αν στον νόμο ορίζεται
διαφορετικά.

1. Ο μάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει
2. Αν ο μάρτυρας δεν κατονομάζει την
πώς έμαθε όσα καταθέτει. Αν πρόκειται
πηγή των πληροφοριών του, η κατάγια γεγονότα που άκουσε από άλλους,
θεσή του απαγορεύεται να ληφθεί υπρέπει σε κάθε περίπτωση να κατονομάσει πόψη.
ταυτόχρονα και εκείνους από τους
οποίους τα άκουσε, εκτός αν στον νόμο
ορίζεται διαφορετικά.
2. Αν ο μάρτυρας δεν κατονομάζει την πηγή
των πληροφοριών του, η κατάθεση του δεν
μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη
του κατηγορουμένου, αν δεν υπάρχει και
άλλο,
ρητά
κατανομαζόμενο
στην
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απόφαση, αποδεικτικό μέσο.»
Άρθρο 112

Άρθρο 227. - Ανήλικοι μάρτυρες
θύματα προσβολής προσωπικής και
γενετήσιας ελευθερίας.

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
227 διαγράφεται η λέξη «υποχρεωτικά», η
παρ. 7 αντικαθίσταται και το άρθρο 227 του 1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας ανήλικου θύματος των πράξεων που
διαμορφώνεται ως εξής:
αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4,
324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342,
«Άρθρο 227
343, 345, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349,
«351Α» ΠΚ, καθώς και στα άρθρα 29
Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής
παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014,
προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.
διορίζεται και παρίσταται, ως
πραγματογνώμων,
ειδικά
1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του εκπαιδευμένος παιδοψυχολόγος ή
ανήλικου θύματος των πράξεων που παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση
τους,
ψυχολόγος
ή
αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, έλλειψής
336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345, ψυχίατρος, που υπηρετεί στα
Γραφεία
Προστασίας
348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351Α ΠΚ, Αυτοτελή
Θυμάτων
ή
που
καθώς και στα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 Ανήλικων
περιλαμβάνεται
στον
πίνακα
του ν. 4251/2014, διορίζεται και
παρίσταται, ως πραγματογνώμων, ειδικά πραγματογνωμόνων, όπου αυτά δεν
εκπαιδευμένος
παιδοψυχολόγος
ή λειτουργούν. Η εξέταση ως μάρτυρα
παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση του ανήλικου θύματος διενεργείται
έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, υποχρεωτικά στα Αυτοτελή Γραφεία
που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων της
Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων ή που Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά
περιλαμβάνεται
στον
πίνακα δεν λειτουργούν, σε χώρους ειδικά
πραγματογνωμόνων, όπου αυτά δεν σχεδιασμένους και προσαρμοσμένους
λειτουργούν. Η εξέταση ως μάρτυρα του για το σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια
ανήλικου θύματος διενεργείται στα καθυστέρηση και με όσο το δυνατόν
Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων περιορισμένο αριθμό συνεντεύξεων.
Θυμάτων της Εφετειακής Περιφέρειας ή, 2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο
όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε χώρους παιδοψυχίατρος προετοιμάζει τον
για
την
εξέταση,
ειδικά
σχεδιασμένους
και ανήλικο
συνεργαζόμενος
προς
τούτο
με τους
προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτόν,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με όσο το προανακριτικούς υπαλλήλους και με
δυνατόν
περιορισμένο
αριθμό τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς
και με τους τυχόν διορισμένους
συνεντεύξεων.
τεχνικούς
συμβούλους
του
2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος κατηγορουμένου, μη εφαρμοζομένου
προετοιμάζει τον ανήλικο για την εξέταση, κατά τα λοιπά του άρθρου 207 ως
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συνεργαζόμενος προς τούτο με τους
προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους
δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και με
τους τυχόν διορισμένους τεχνικούς
συμβούλους του κατηγορουμένου, μη
εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου
207 ως προς το θέμα της προσωπικής
επαφής αυτών με τον ανήλικο. Για το σκοπό
αυτόν
χρησιμοποιεί
κατάλληλες
διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για
την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική
κατάσταση του ανηλίκου και διατυπώνει τις
διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση, που
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
δικογραφίας. Η εξέταση του ανηλίκου
διενεργείται από τους προανακριτικούς
υπαλλήλους
και
τους
δικαστικούς
λειτουργούς διά του παρισταμένου
παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου. Κατά
την εξέταση ο ανήλικος μπορεί να
συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό
του, εκτός αν ο ανακριτής απαγορεύσει την
παρουσία του προσώπου αυτού με
αιτιολογημένη απόφασή του για σπουδαίο
λόγο, ιδίως, σε περίπτωση σύγκρουσης
συμφερόντων ή ανάμειξης του προσώπου
αυτού στην ερευνώμενη πράξη.
3. Οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν να υποβληθούν
στον ανήλικο από τον ανακρίνοντα
ερωτήσεις, τις οποίες έχουν προηγουμένως
διατυπώσει εγγράφως, εκτός αν κατά την
κρίση του παιδοψυχολόγου ή του
ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές είναι
δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική
κατάσταση του ανηλίκου.
4. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται
εγγράφως και καταχωρίζεται και σε
ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο. Η
ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του
ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική παρουσία

προς το θέμα της προσωπικής επαφής
αυτών με τον ανήλικο. Για το σκοπό
αυτόν χρησιμοποιεί κατάλληλες
διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται
για την αντιληπτική ικανότητα και την
ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και
διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε
γραπτή έκθεση, που αποτελεί
αναπόσπαστο
στοιχείο
της
δικογραφίας. Η εξέταση του ανηλίκου
διενεργείται
από
τους
προανακριτικούς υπαλλήλους και
τους δικαστικούς λειτουργούς διά του
παρισταμένου παιδοψυχολόγου ή
παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο
ανήλικος μπορεί να συνοδεύεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός αν
ο ανακριτής απαγορεύσει την
παρουσία του προσώπου αυτού με
αιτιολογημένη απόφασή του για
σπουδαίο λόγο, ιδίως, σε περίπτωση
σύγκρουσης
συμφερόντων
ή
ανάμειξης του προσώπου αυτού στην
ερευνώμενη πράξη.
3. Οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν
δικαίωμα
να
ζητήσουν
να
υποβληθούν στον ανήλικο από τον
ανακρίνοντα ερωτήσεις, τις οποίες
έχουν προηγουμένως διατυπώσει
εγγράφως, εκτός αν κατά την κρίση
του
παιδοψυχολόγου
ή
του
ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές είναι
δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική
κατάσταση του ανηλίκου.
4. Η κατάθεση του ανηλίκου
συντάσσεται
εγγράφως
και
καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό
οπτικοακουστικό μέσο. Η ηλεκτρονική
προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου
αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του
στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.
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του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.
5. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου, η
γραπτή κατάθεσή του αναγιγνώσκεται στο
ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την
ακροαματική διαδικασία έχει συμπληρώσει
το δέκατο όγδοο έτος, μπορεί να
παρίσταται
αυτοπροσώπως,
εφόσον
κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

5. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου,
η
γραπτή
κατάθεσή
του
αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. Αν ο
ανήλικος κατά την ακροαματική
διαδικασία έχει συμπληρώσει το
δέκατο όγδοο έτος, μπορεί να
παρίσταται αυτοπροσώπως, εφόσον
κρίνεται απολύτως αναγκαίο.

6. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που
αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο
ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι διάδικοι
μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του
δικαστηρίου την εξέταση του ανηλίκου, αν
δεν έχει εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει
να εξετασθεί συμπληρωματικά. Αν η αίτηση
γίνει δεκτή, η εξέταση του ανηλίκου γίνεται
με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς,
χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον
τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από
ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο
δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ.
1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και στις περιπτώσεις αυτές. Οι ερωτήσεις
τίθενται από το δικαστήριο μετά από
ακρόαση του εισαγγελέα και των
παριστάμενων διαδίκων και υποβάλλονται
στον ανήλικο, εκτός αν κατά την κρίση του
παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου είναι
δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική
κατάσταση του ανηλίκου.

6. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης
που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο
ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι
διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από
τον πρόεδρο του δικαστηρίου την
εξέταση του ανηλίκου, αν δεν έχει
εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να
εξετασθεί συμπληρωματικά. Αν η
αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του
ανηλίκου γίνεται με βάση ερωτήσεις
που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς την
παρουσία των διαδίκων, στον τόπο
όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό
υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής
που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και
2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και στις περιπτώσεις αυτές. Οι
ερωτήσεις τίθενται από το δικαστήριο
μετά από ακρόαση του εισαγγελέα και
των παριστάμενων διαδίκων και
υποβάλλονται στον ανήλικο, εκτός αν
κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή
7. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 68 ν. του ψυχιάτρου είναι δυνατόν να
4478/2017 εφαρμόζονται και στα ανήλικα επηρεάσουν την ψυχική κατάσταση
θύματα των αναφερομένων στην παρ. 1 του ανηλίκου.
πράξεων.»
7. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2
εφαρμόζεται ανάλογα και επί
ανηλίκων
θυμάτων
των
αναφερόμενων στην παρ. 1 πράξεων.
Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική
έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και από
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κοινωνικούς λειτουργούς δήμων ή
νομαρχιών.
Άρθρο 114
Στο άρθρο 228 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας α) προστίθενται επιπλέον
αδικήματα στην παρ. 1, β) το πρώτο εδάφιο
της παρ. 6 τροποποιείται ως προς την
αναφορά των εφαρμοζόμενων διατάξεων
και το άρθρο 228 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 228
Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων
1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του
θύματος των πράξεων που αναφέρονται
στο άρθρο 323Α ΠΚ, 336, στην παρ. 4 του
άρθρου 337, 338, 343, 345 και 349 ΠΚ
διορίζεται
και
παρίσταται,
ως
πραγματογνώμων,
ψυχολόγος
ή
ψυχίατρος, χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα
λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204 έως
208.

Άρθρο 228. - Μάρτυρες θύματα
εμπορίας ανθρώπων.
1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του
θύματος
των
πράξεων
που
αναφέρονται στο άρθρο 323Α ΠΚ,
διορίζεται και παρίσταται, ως
πραγματογνώμων, ψυχολόγος ή
ψυχίατρος, χωρίς να εφαρμόζονται
κατά τα λοιπά οι διατάξεις των
άρθρων 204 έως 208.
2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος
προετοιμάζει τον παθόντα για την
εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο
με τους προανακριτικούς υπαλλήλους
και με τους δικαστικούς λειτουργούς.
Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί
κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους,
αποφαίνεται για την αντιληπτική
ικανότητα και την ψυχική κατάσταση
του παθόντα και διατυπώνει τις
διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση
που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της δικογραφίας. Κατά την εξέταση
παρίσταται ο ψυχίατρος ή ο
ψυχολόγος και ο παθών μπορεί να
συνοδεύεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του, εκτός αν ο ανακριτής
απαγορεύσει την παρουσία του
προσώπου αυτού με αιτιολογημένη
απόφαση του για σπουδαίο λόγο,
ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης
συμφερόντων ή ανάμειξης του
προσώπου αυτού στην ερευνώμενη
πράξη. Η παρ. 3 του προηγούμενου
άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως.

2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος
προετοιμάζει τον παθόντα για την εξέταση,
συνεργαζόμενος προς τούτο με τους
προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους
δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό
αυτόν
χρησιμοποιεί
κατάλληλες
διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για
την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική
κατάσταση του παθόντα και διατυπώνει τις
διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση που
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται
ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος και ο παθών
μπορεί να συνοδεύεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του, εκτός αν ο ανακριτής
απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου
αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του για
σπουδαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση
3. Η κατάθεση του παθόντα
σύγκρουσης συμφερόντων ή ανάμειξης του
συντάσσεται
εγγράφως
και
προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη.
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Η παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό
εφαρμόζεται αναλόγως.
οπτικοακουστικό μέσο, όταν αυτό
είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική
3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται προβολή της κατάθεσης του παθόντα
εγγράφως και καταχωρίζεται και σε αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του
ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο, όταν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.
αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική
προβολή της κατάθεσης του παθόντα 4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα προβολή της, η γραπτή κατάθεση του
επόμενα στάδια της διαδικασίας.
παθόντα
αναγιγνώσκεται
στο
4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ακροατήριο.
προβολή της, η γραπτή κατάθεση του
5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης
παθόντα αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο.
που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο
5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι
αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από
ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι διάδικοι τον πρόεδρο του δικαστηρίου την
μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του εξέταση του παθόντα, αν δεν έχει
δικαστηρίου την εξέταση του παθόντα, αν εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει να
δεν έχει εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει εξεταστεί συμπληρωματικά. Αν η
να εξεταστεί συμπληρωματικά. Αν η αίτηση αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του
γίνει δεκτή, η εξέταση του παθόντα γίνεται παθόντα γίνεται με βάση ερωτήσεις
με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς την
χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον παρουσία των διαδίκων, στον τόπο
τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό
ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής
δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και
1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και στις περιπτώσεις αυτές.
και στις περιπτώσεις αυτές.
6. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 68 ν.
4478/2017 (Α’ 91) εφαρμόζονται αναλόγως
και
επί
ενήλικων
θυμάτων
των
αναφερομένων στην παρ. 1 πράξεων. Στην
περίπτωση αυτή η κοινωνική έρευνα
μπορεί να διεξαχθεί και από κοινωνικούς
λειτουργούς δήμων ή περιφερειών.».

Άρθρο 115

6. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2
εφαρμόζεται αναλόγως και επί
ενήλικων
θυμάτων
των
αναφερομένων στην παρ. 1 πράξεων.
Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική
έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και από
κοινωνικούς λειτουργούς δήμων ή
περιφερειών.

Άρθρο 245. - Πότε και από ποιον
ενεργείται.
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Στην παρ. 1 του άρθρου 245 μετά το 1. Η προανάκριση ενεργείται από
τελευταίο εδάφιο προστίθεται εδάφιο και οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο
το άρθρο 245 του Κώδικα Ποινικής μετά από γραπτή παραγγελία του
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
εισαγγελέα, είναι συνοπτική και δεν
περατώνεται πριν ληφθεί η απολογία
του κατηγορουμένου. "Εφόσον ο
κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα
«Άρθρο 245
και δεν εμφανίστηκε, η προανάκριση
Πότε και από ποιον ενεργείται
περατώνεται και χωρίς την απολογία
του. Παραγγελία για προανάκριση
δίνεται μόνο στις περιπτώσεις του
1. Η προανάκριση ενεργείται από εδαφίου δ της παρ. 3 του παρόντος
οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο μετά άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις
από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, των άρθρων 43 παρ. 2 εδάφιο β`, 322
είναι συνοπτική και δεν περατώνεται πριν παρ. 3 εδάφιο α` περίπτωση γ` και 323
ληφθεί η απολογία του κατηγορουμένου. εδάφιο γ` περίπτωση γ`.
Εφόσον ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε Ο ανακριτικός υπάλληλος που
νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο α`
προανάκριση περατώνεται και χωρίς την είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει
απολογία
του.
Παραγγελία
για όλες τις προανακριτικές πράξεις που
προανάκριση
δίνεται
μόνο
στις αφορούν την υπόθεση για την οποία η
περιπτώσεις του εδαφίου δ της παρ. 3 του παραγγελία και καλεί ενώπιον του
παρόντος άρθρου καθώς και στις τους μάρτυρες για εξέταση και τους
για
να
περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 2 εδάφιο κατηγορούμενους
απολογηθούν
εφόσον
αυτοί
β`, 322 παρ. 3 εδάφιο α΄ περίπτωση γ΄ και
323 εδάφιο γ` περίπτωση γ΄. Ο ανακριτικός κατοικούν στην περιφέρεια του
υπάλληλος που ορίζεται σύμφωνα με το εφετείου της έδρας του. Αν οι
εδάφιο α` είναι υποχρεωμένος να μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι είναι
άλλων
εφετειακών
διενεργήσει όλες τις προανακριτικές κάτοικοι
πράξεις που αφορούν την υπόθεση για την περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός
οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιον του υπάλληλος ζητεί την εξέταση των
τους μάρτυρες για εξέταση και τους μαρτύρων και τη λήψη των απολογιών
κατηγορούμενους για να απολογηθούν των κατηγορουμένων από τον
εφόσον αυτοί κατοικούν στην περιφέρεια αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο, ο
του εφετείου της έδρας του. Αν οι μάρτυρες οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν
και οι κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι άλλων μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.
εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω Ο αρχικά ορισθείς ανακριτικός
ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την εξέταση υπάλληλος μετά το πέρας των άνω
των μαρτύρων και τη λήψη των απολογιών ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία
εκτελεσμένη
πλήρως
την
των κατηγορουμένων από τον αρμόδιο με
ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να παραγγελία στον παραγγείλαντα
εκτελέσει αυτήν μέσα σε προθεσμία δέκα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της
(10) ημερών. Ο αρχικά ορισθείς διάταξης αυτής τα Εφετεία Αθηνών
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ανακριτικός υπάλληλος μετά το πέρας των
άνω ενεργειών επιστρέφει τη δικογραφία
με εκτελεσμένη πλήρως την παραγγελία
στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την
έννοια της διάταξης αυτής τα Εφετεία
Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως
ανήκοντα σε μία εφετειακή περιφέρεια. Η
προανάκριση
περατώνεται:
α)
με
απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο
ακροατήριο ή β) με πρόταση του
εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο ή γ)
με παραγγελία του εισαγγελέα στον
ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση
κακουργήματος.
Στην
τελευταία
περίπτωση, η προανάκριση μπορεί και να
διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο. Πρόταση στο
συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας
κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις
για την παραπομπή του κατηγορουμένου
στο
ακροατήριο.
Αν
υπάρχουν
περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος
μερικών από αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί
απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η
ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να
χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει
μόνο ως προς αυτούς στο δικαστικό
συμβούλιο. Το προηγούμενο εδάφιο
εφαρμόζεται αναλόγως και επί συναφών
εγκλημάτων, είτε πρόκειται για έναν είτε
για περισσότερους κατηγορούμενους.
2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε
αδίκημα και από την καθυστέρηση
απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας των
αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει
δυσχέρεια
πραγματοποίησης
συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή
κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον
ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα
ή πλημμέλημα, οι κατά το άρθρο 31
ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι
να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις
που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η

και Πειραιώς θεωρούνται ως
ανήκοντα
σε
μία
εφετειακή
περιφέρεια.
Η προανάκριση περατώνεται: α) με
απευθείας
κλήση
του
κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β)
με πρόταση του εισαγγελέα στο
δικαστικό συμβούλιο ή γ) με
παραγγελία του εισαγγελέα στον
ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση
κακουργήματος. Στην τελευταία
περίπτωση, η προανάκριση μπορεί
και να διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο.
Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται,
εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την
παραπομπή του κατηγορουμένου στο
ακροατήριο.
Αν
υπάρχουν
περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε
βάρος μερικών από αυτούς ή πρέπει
να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει
οριστικά η ποινική δίωξη, ο
εισαγγελέας μπορεί να χωρίσει την
υπόθεση και να την εισαγάγει μόνο ως
προς
αυτούς
στο
δικαστικό
συμβούλιο.
2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι
τελέστηκε αδίκημα και από την
καθυστέρηση απειλείται άμεσος
κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών
στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια
πραγματοποίησης
συγκεκριμένης
ανακριτικής πράξης ή κτήσης
αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή
αν
πρόκειται
για
αυτόφωρο
κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά
το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι
είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν
όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι
αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη
και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω
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πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω
και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του
εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή
ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο
μέσο και του υποβάλλουν χωρίς
χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν.
Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις,
ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
άρθρα 43 κ.ε..
3. Αν από την [αυτεπάγγελτη] προανάκριση
δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη
ορισμένου εγκλήματος, η δικογραφία
τίθεται με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα
στο αρχείο. Το ίδιο μπορεί να πράξει ο
εισαγγελέας και αν ο δράστης παραμένει
άγνωστος μετά από προκαταρκτική
εξέταση. Στην περίπτωση αυτήν η κατά το
άρθρο 43 ποινική δίωξη θεωρείται ότι
ασκήθηκε με την έκδοση της πιο πάνω
πράξης του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να
περιέχει και τον χαρακτηρισμό του
αδικήματος και τον χρόνο τέλεσής του. Αν
ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η
δικογραφία ανασύρεται από το αρχείο και
συνεχίζεται η ποινική διαδικασία. Αν οι
κατηγορούμενοι είναι περισσότεροι, η
αρχειοθέτηση γίνεται μόνον ως προς αυτόν
που παρέμεινε άγνωστος.»

και χωρίς προηγούμενη παραγγελία
του εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή
ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το
ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν
χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που
συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού
λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα
με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε..
3. Αν από την [αυτεπάγγελτη]
προανάκριση δεν προέκυψε η
ταυτότητα του δράστη ορισμένου
εγκλήματος, η δικογραφία τίθεται με
πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα στο
αρχείο. Το ίδιο μπορεί να πράξει ο
εισαγγελέας και αν ο δράστης
παραμένει άγνωστος μετά από
προκαταρκτική
εξέταση.
Στην
περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43
ποινική δίωξη θεωρείται ότι ασκήθηκε
με την έκδοση της πιο πάνω πράξης
του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να
περιέχει και τον χαρακτηρισμό του
αδικήματος και τον χρόνο τέλεσής
του. Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο
δράστης, η δικογραφία ανασύρεται
από το αρχείο και συνεχίζεται η
ποινική
διαδικασία.
Αν
οι
κατηγορούμενοι είναι περισσότεροι, η
αρχειοθέτηση γίνεται μόνον ως προς
αυτόν που παρέμεινε άγνωστος.

Άρθρο 116

Άρθρο 282. - Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράΗ παρ. 3 του άρθρου 282 τροποποιείται και τησης, κατ` οίκον περιορισμού και πετο άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής ριοριστικών όρων.
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 282
1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής
Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής του κατηγορουμένου, είναι δυνατό να
προσωρινής κράτησης, κατ` οίκον
διαταχθούν περιοριστικοί όροι ή κατ`
περιορισμού και περιοριστικών όρων
οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να επιβληθεί προσωρινή
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1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν
προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του
κατηγορουμένου, είναι δυνατό να
διαταχθούν περιοριστικοί όροι ή κατ` οίκον
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή
να επιβληθεί προσωρινή κράτηση, υπό τις
προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.

κράτηση, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.
2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων,
του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και της προσωρινής κράτησης είναι να αποτραπεί ο
κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων
και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον
οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης.

2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων, του
κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική
επιτήρηση και της προσωρινής κράτησης
είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης
νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι
εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα
παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή 3. Οι περιοριστικοί όροι επιβάλλονται
στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για
εκτέλεση της απόφασης.
την εκπλήρωση των σκοπών της παρ.
3. Περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον 2 και αν αυτοί δεν επαρκούν επιβάλείναι απολύτως αναγκαίοι για την λεται κατ` οίκον περιορισμός με ηλεεκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 και αν κτρονική επιτήρηση και αν και αυτό το
αυτοί δεν επαρκούν επιβάλλεται κατ’ οίκον μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε μόνο
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και εκδίδεται ειδικά και εμπεριστατωαν αυτό το μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε μένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωμόνο
εκδίδεται
ειδικά
και ρινής κράτησης.
εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα
προσωρινής κράτησης.»
Άρθρο 117

Άρθρο 284. - Ο κατ` οίκον περιορισμός
με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η παρ. 2 του άρθρου 284 τροποποιείται ως
προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
επιβολής του κατ΄οίκον περιορισμού με
ηλεκτρονική επιτήρηση, το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 4 τροποποιείται ως προς την
αντικατάσταση
της
φράσης
«του
περιοριστικού όρου» με τη φράση του «του
κατ΄οίκον περιορισμού» και το άρθρο 284
του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 284
Ο κατ` οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική

1. Ως κατ` οίκον περιορισμός με
ηλεκτρονική επιτήρηση νοείται η
επιβολή στον κατηγορούμενο της
υποχρέωσης να μην εξέρχεται από
συγκεκριμένο και ειδικά ορισμένο
στην διάταξη του ανακριτή κτίριο ή
σύμπλεγμα
κτιρίων,
που
αποδεδειγμένα συνιστά τον τόπο
διαμονής ή κατοικίας του. Η διάταξη
που επιβάλλει τον κατ` οίκον
περιορισμό
με
ηλεκτρονική
επιτήρηση μπορεί να ορίζει την
ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τόπο
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επιτήρηση

1. Ως κατ` οίκον περιορισμός με
ηλεκτρονική επιτήρηση νοείται η επιβολή
στον κατηγορούμενο της υποχρέωσης να
μην εξέρχεται από συγκεκριμένο και ειδικά
ορισμένο στην διάταξη του ανακριτή κτίριο
ή σύμπλεγμα κτιρίων, που αποδεδειγμένα
συνιστά τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του.
Η διάταξη που επιβάλλει τον κατ` οίκον
περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση
μπορεί να ορίζει την ευρύτερη περιοχή
γύρω από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας
του κατηγορουμένου, στην οποία θα
μπορεί αυτός να κινείται για την κάλυψη
βασικών βιοτικών αναγκών του. Για τον
σκοπό
αυτόν
ο
κατηγορούμενος
επιτηρείται με τη χρήση πρόσφορων
ηλεκτρονικών μέσων. Ο κατηγορούμενος
υποχρεούται να μην επεμβαίνει ή επιδρά
καθ` οιονδήποτε τρόπο στα ηλεκτρονικά
μέσα και στα συναφή με την επιτήρηση
δεδομένα
προσωπικού
χαρακτήρα.
Αρμόδια υπηρεσία παρακολουθεί και
καταγράφει
μέσω
συστήματος
γεωεντοπισμού, μόνο την γεωγραφική
θέση του κατηγορούμενου και τηρεί
σχετικό αρχείο.
2. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική
επιτήρηση επιβάλλεται μόνον εφόσον
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του
κατηγορουμένου για κακούργημα και
κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί
όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των
σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 282, υπό την
προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος έχει
γνωστή διαμονή στην χώρα.

διαμονής
ή
κατοικίας
του
κατηγορουμένου, στην οποία θα
μπορεί αυτός να κινείται για την
κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών
του. Για τον σκοπό αυτόν ο
κατηγορούμενος επιτηρείται με τη
χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών
μέσων.
Ο
κατηγορούμενος
υποχρεούται να μην επεμβαίνει ή
επιδρά καθ` οιονδήποτε τρόπο στα
ηλεκτρονικά μέσα και στα συναφή με
την επιτήρηση δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα.
Αρμόδια
υπηρεσία
παρακολουθεί και καταγράφει μέσω
συστήματος γεωεντοπισμού, μόνο την
γεωγραφική
θέση
του
κατηγορούμενου και τηρεί σχετικό
αρχείο.
2. Κατ` οίκον περιορισμός με
ηλεκτρονική επιτήρηση επιβάλλεται
μόνον εφόσον προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου
για
κακούργημα
και
κρίνεται
αιτιολογημένα
ότι
οι
άλλοι
περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για
την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2
του άρθρου 282, υπό την προϋπόθεση
ότι ο κατηγορούμενος έχει γνωστή
διαμονή στη χώρα και:
α) έχει κάνει προπαρασκευαστικές
ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή
του ή κατά το παρελθόν υπήρξε
φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε
ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή
για
παραβίαση
περιορισμών
διαμονής και από την συνδρομή ενός
εκ
των
παραπάνω
στοιχείων
προκύπτει σκοπός φυγής του, ή

3. Αν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο
πράξη απειλείται στον νόμο με ισόβια
β) κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν
κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με
αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό,
ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη ή αν το
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έγκλημα τελέσθηκε κατ` εξακολούθηση ή
υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από
αυτό, μπορεί να διαταχθεί ο κατ` οίκον
περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση
και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και
την εν γένει προσωπικότητα του
κατηγορουμένου, κρίνεται αιτιολογημένα,
ότι το μέτρο αυτό παρέχει βάσιμα την
προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα
διαπράξει άλλα εγκλήματα.
4. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορεί να επιβληθεί κατ’ οίκον
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση του
κατηγορουμένου και για το πλημμέλημα
της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά
συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του
με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην
παρ. 2 και πληρούνται οι λοιπές
προϋποθέσεις της παρ. 2. Στην περίπτωση
αυτή, το ανώτατο όριο διαρκείας του κατ΄
οίκον περιορισμού είναι έξι μήνες.

όπως προκύπτει από προηγούμενη
αμετάκλητη καταδίκη του για ομοειδή
αξιόποινη πράξη, να διαπράξει και
άλλα εγκλήματα.
3. Αν η αποδιδόμενη στον
κατηγορούμενο πράξη απειλείται
στον νόμο με ισόβια κάθειρξη ή
πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο
τα δεκαπέντε έτη ή αν το έγκλημα
τελέσθηκε κατ` εξακολούθηση ή
υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων
από αυτό, μπορεί να διαταχθεί ο κατ`
οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική
επιτήρηση και όταν, με βάση τα
συγκεκριμένα
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της πράξης και την εν
γένει
προσωπικότητα
του
κατηγορουμένου,
κρίνεται
αιτιολογημένα, ότι το μέτρο αυτό
παρέχει βάσιμα την προσδοκία ότι ο
τελευταίος δεν θα διαπράξει άλλα
εγκλήματα.

5. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης
δεν αρκεί για την επιβολή του κατ` οίκον
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.
Κατ` οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική
επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να
προηγηθεί
σχετικό
αίτημα
του
κατηγορουμένου. Μόνο το γεγονός της μη
υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον
τελευταίο δεν τον καθιστά δίχως άλλο
ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων
εγκλημάτων και αυτό δεν αρκεί για την
επιβολή της προσωρινής κράτησης.

4.
Σε
εντελώς
εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί κατ`
οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική
επιτήρηση του κατηγορουμένου και
για
το
πλημμέλημα
της
ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά
συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής
του με βάση τα κριτήρια που
αναφέρονται στην παρ. 2 και
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις
της παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, το
ανώτατο
όριο
διάρκειας
του
6.
Αν
ο
κατηγορούμενος
δεν περιοριστικού όρου είναι έξι μήνες.
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που
του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ` οίκον 5. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της
περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, πράξης δεν αρκεί για την επιβολή του
είναι δυνατή η αντικατάστασή του με κατ`
οίκον
περιορισμού
με
προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 296. Σε ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ` οίκον
περίπτωση όμως τέλεσης από τον περιορισμός
με
ηλεκτρονική
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κατηγορούμενο του εγκλήματος του
άρθρου 173Α ΠΚ, ο κατ` οίκον περιορισμός
με ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται
με προσωρινή κράτηση.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού
εφαρμόζονται
και
για
ανήλικο
κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το
δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του,
εφόσον κατηγορείται για πράξη από τις
αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην
περίπτωση αυτή ο κατ` οίκον περιορισμός
με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι μήνες και μπορεί να
παρατείνεται μόνο για τρεις μήνες από το
δικαστήριο, στην περίπτωση του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 294. Το
αίτημα για κατ` οίκον περιορισμό με
ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται
σωρευτικά
από
τον
ανήλικο
κατηγορούμενο και από εκείνον που έχει
την επιμέλειά του. Αν ο ανήλικος δεν
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που
του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ` οίκον
περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή
τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α ΠΚ,
είναι δυνατή η αντικατάστασή του με
προσωρινή κράτηση.»

επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να
προηγηθεί σχετικό αίτημα του
κατηγορουμένου. Μόνο το γεγονός
της μη υποβολής τέτοιου αιτήματος
από τον τελευταίο δεν τον καθιστά
δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή
διάπραξης νέων εγκλημάτων και αυτό
δεν αρκεί για την επιβολή της
προσωρινής κράτησης.
6. Αν ο κατηγορούμενος δεν
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις
που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον
κατ` οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική
επιτήρηση,
είναι
δυνατή
η
αντικατάστασή του με προσωρινή
κράτηση κατά το άρθρο 296. Σε
περίπτωση όμως τέλεσης από τον
κατηγορούμενο του εγκλήματος του
άρθρου 173Α ΠΚ, ο κατ` οίκον
περιορισμός
με
ηλεκτρονική
επιτήρηση
αντικαθίσταται
με
προσωρινή κράτηση.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού
εφαρμόζονται και για ανήλικο
κατηγορούμενο
που
έχει
συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος
της ηλικίας του, εφόσον κατηγορείται
για πράξη από τις αναφερόμενες στο
άρθρο 127 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή ο
κατ`
οίκον
περιορισμός
με
ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι μήνες και μπορεί
να παρατείνεται μόνο για τρεις μήνες
από το δικαστήριο, στην περίπτωση
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 294. Το αίτημα για κατ` οίκον
περιορισμό
με
ηλεκτρονική
επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά
από τον ανήλικο κατηγορούμενο και
από εκείνον που έχει την επιμέλειά
του.
Αν
ο
ανήλικος
δεν
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συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις
που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον
κατ` οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική
επιτήρηση ή τελέσει το έγκλημα του
άρθρου 173Α ΠΚ, είναι δυνατή η
αντικατάστασή του με προσωρινή
κράτηση.
Άρθρο 118

Άρθρο 285. - Διάρκεια του κατ` οίκον
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήΗ παρ. 1 του άρθρου 285 τροποποιείται ως ρηση και προκαταβολή εξόδων.
προς την προσθήκη της αναλογικής
εφαρμογής του άρθρου 294 και το άρθρο 1. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του μέ285 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τρου του κατ` οίκον περιορισμού με ηδιαμορφώνεται ως εξής:
λεκτρονική επιτήρηση και τη διαδικασία άρσης, εξακολούθησης ή παράτα«Άρθρο 285
σής του εφαρμόζονται αναλόγως τα οΔιάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με
ριζόμενα στα άρθρα 292 και 293.
ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή
εξόδων
2. Το κόστος των ηλεκτρονικών μέσων
επιτήρησης φέρει ο κατηγορούμενος,
1. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του μέτρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική 3. Για τον σκοπό αυτόν με τη διάταξη
επιτήρηση και τη διαδικασία άρσης, του ανακριτή επιβάλλεται η υποχρέεξακολούθησης
ή
παράτασής
του ωση προκαταβολής των εξόδων επιτήεφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα ρησης για χρονικό διάστημα που δεν
άρθρα 292, 293 και 294.
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του
2. Το κόστος των ηλεκτρονικών μέσων μέτρου κατά το άρθρο 292, επιβάλλεεπιτήρησης φέρει ο κατηγορούμενος, ται με το σχετικό βούλευμα η προκασύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3. Για ταβολή των επιπλέον εξόδων. Αν για
τον σκοπό αυτόν με τη διάταξη του οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικαταανακριτή επιβάλλεται η υποχρέωση σταθεί το μέτρο πριν από τη συμπλήπροκαταβολής των εξόδων επιτήρησης για ρωση του χρονικού διαστήματος για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους το οποίο έχουν προκαταβληθεί τα έέξι μήνες. Σε περίπτωση παράτασης της ξοδα, τότε με την σχετική απόφαση,
διάρκειας του μέτρου κατά το άρθρο 292, διάταξη ή βούλευμα διατάσσεται η αεπιβάλλεται με το σχετικό βούλευμα η πόδοση της διαφοράς σε εκείνον που
προκαταβολή των επιπλέον εξόδων. Αν για τα προκατέβαλε. Αν ο κατηγορούμεοποιονδήποτε
λόγο
αρθεί
ή νος αθωωθεί, καταδικασθεί ή παύσει
αντικατασταθεί το μέτρο πριν από τη η εναντίον του ποινική δίωξη, εφαρσυμπλήρωση του χρονικού διαστήματος μόζεται ως προς τη διαφορά αντίγια το οποίο έχουν προκαταβληθεί τα στοιχα το άρθρο 299.
έξοδα, τότε με την σχετική απόφαση,
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διάταξη ή βούλευμα διατάσσεται η
απόδοση της διαφοράς σε εκείνον που τα
προκατέβαλε. Αν ο κατηγορούμενος
αθωωθεί, καταδικασθεί ή παύσει η
εναντίον του ποινική δίωξη, εφαρμόζεται
ως προς τη διαφορά αντίστοιχα το άρθρο
299.

3. Σε περίπτωση μη προκαταβολής
των εξόδων εντός της χορηγηθείσας
από τον ανακριτή προθεσμίας, ο τελευταίος, μετά από πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει προσωρινή κράτηση, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι ο κατηγορούμενος στερείται
3. Σε περίπτωση μη προκαταβολής των την οικονομική δυνατότητα να τα καεξόδων εντός της χορηγηθείσας από τον ταβάλει, οπότε τα έξοδα επιβάλλονται
ανακριτή προθεσμίας, ο τελευταίος, μετά στο δημόσιο.
από πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει
προσωρινή κράτηση, εκτός αν κριθεί με 4. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιειδική αιτιολογία ότι ο κατηγορούμενος βλήθηκε το μέτρο του κατ` οίκον πεστερείται την οικονομική δυνατότητα να τα ριορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση
καταβάλει, οπότε τα έξοδα επιβάλλονται κρατείται μέχρι να προκαταβληθούν
στο δημόσιο.
τα σχετικά έξοδα που του επιβλήθη4. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε
το μέτρο του κατ` οίκον περιορισμού με
ηλεκτρονική επιτήρηση κρατείται μέχρι να
προκαταβληθούν τα σχετικά έξοδα που του
επιβλήθηκαν. Αφού καταβληθούν αυτά,
οδηγείται στο αρμόδιο όργανο για την
προσαρμογή
του
τεχνικού
μέσου
επιτήρησης, μαζί με την σχετική διάταξη
του ανακριτή. Αν στην δικαστική
περιφέρεια, στην οποία επιβλήθηκε το
μέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο
κατηγορούμενος οδηγείται χωρίς αναβολή
στην πλησιέστερη δικαστική περιφέρεια,
στην οποία λειτουργεί αρμόδιο όργανο.
Αφού προσαρμοσθεί και ενεργοποιηθεί ο
τεχνικός εξοπλισμός για την ηλεκτρονική
επιτήρηση, οδηγείται στο προκαθορισμένο
κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων και
συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας
εντάσσεται στη δικογραφία. Η διάρκεια
του κατ` οίκον περιορισμού αρχίζει από την
ημέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής
του.».

καν. Αφού καταβληθούν αυτά, οδηγείται στο αρμόδιο όργανο για την
προσαρμογή του τεχνικού μέσου επιτήρησης, μαζί με την σχετική διάταξη
του ανακριτή. Αν στην δικαστική περιφέρεια, στην οποία επιβλήθηκε το μέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατηγορούμενος οδηγείται χωρίς αναβολή
στην πλη-σιέστερη δικαστική περιφέρεια, στην οποία λειτουργεί αρμόδιο
όργανο. Αφού προσαρμοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισμός
για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στο προκαθορισμένο κτίριο ή
σύμπλεγμα κτιρίων και συντάσσεται
έκθεση, αντίγραφο της οποίας εντάσσεται στη δικογραφία. Η διάρκεια του
κατ` οίκον περιορισμού αρχίζει από
την ημέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής του.

Άρθρο 119

Άρθρο 287. - Η προσωρινή κράτηση
ανηλίκων.
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Στο άρθρο 287 το υφιστάμενο κείμενο
αριθμείται ως παρ. 1, προστίθεται παρ. 2 Προσωρινή κράτηση μπορεί να
και το άρθρο 287 του Κώδικα Ποινικής επιβληθεί
και
σε
ανήλικο
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
κατηγορούμενο
που
έχει
συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος
«Άρθρο 287
της ηλικίας του, υπό τους όρους του
προηγούμενου άρθρου και εφόσον
Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων
κατηγορείται για πράξη από τις
αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ.
Στην περίπτωση αυτή η προσωρινή
1. Προσωρινή κράτηση μπορεί να κράτηση δεν μπορεί σε καμία
επιβληθεί και σε ανήλικο κατηγορούμενο περίπτωση να υπερβαίνει τους έξι (6)
που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο μήνες.
Η
παραβίαση
των
έτος της ηλικίας του, υπό τους όρους του περιοριστικών όρων που έχουν
προηγούμενου άρθρου και εφόσον επιβληθεί
στον
ανήλικο
δεν
κατηγορείται για πράξη από τις επιτρέπεται να οδηγήσει από μόνη
αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην της σε προσωρινή κράτηση. Το
περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν ένταλμα
προσωρινής
κράτησης
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει πρέπει να περιέχει ειδική και
τους έξι (6) μήνες. Η παραβίαση των εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την
περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί οποία να προκύπτει γιατί τα
στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα
από μόνη της σε προσωρινή κράτηση. Το δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη
ένταλμα προσωρινής κράτησης πρέπει να περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων
περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη κατά
περίπτωση
υπόψη
των
αιτιολογία από την οποία να προκύπτει ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της
γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά πράξης και της προσωπικότητας του
μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη ανηλίκου.
περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων κατά
περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων
συνθηκών τέλεσης της πράξης και της
προσωπικότητας του ανηλίκου.
2. Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για
τον ενήλικο είναι κακούργημα, εκτός των
περιπτώσεων της παρ. 1, ο ανακριτής
μπορεί να επιβάλει αναμορφωτικά μέτρα
των περ. α’ έως ια’ της παρ.1 του άρθρου
122 ΠΚ.».
Άρθρο 120
Στο άρθρο 290 αντικαθίσταται ο τίτλος, το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται

Άρθρο 290. - Προσφυγή
προσωρινώς κρατουμένου.

του

1. Κατά του εντάλματος για την
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ως την αφετηρία του χρόνου υπολογισμού
της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής, η
παρ. 4 τροποποιείται ως προς την
δυνατότητα άρσης των περιοριστικών
όρων και ο τίτλος και το άρθρο 290 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 290
Προσφυγή του κατηγορουμένου
1. Κατά του εντάλματος για την προσωρινή
κράτηση και της διάταξης του ανακριτή που
επέβαλε περιοριστικούς όρους επιτρέπεται
στον κατηγορούμενο να προσφύγει στο
συμβούλιο των πλημμελειοδικών. Η
προσφυγή γίνεται μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την έκδοση του εντάλματος
προσωρινής κράτησης ή από την
κοινοποίηση της διάταξης επιβολής
περιοριστικών όρων και συντάσσεται
έκθεση δήλωσης ή εγχείρισης δικογράφου
από τον γραμματέα των πλημμελειοδικών
ή από εκείνον που διευθύνει τις φυλακές,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο
474 παρ. 1.
2. Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτική
δύναμη.
3. Αν το ένταλμα προσωρινής κράτησης
εκδόθηκε
ύστερα
από
βούλευμα
δικαστικού συμβουλίου που έκρινε σε
σχετική διαφωνία του ανακριτή και του
εισαγγελέα, δεν επιτρέπεται προσφυγή.
4. Το Συμβούλιο των πλημμελειοδικών όταν
ασχολείται με την προσφυγή μπορεί να
άρει την προσωρινή κράτηση ή να την
αντικαταστήσει με τους περιοριστικούς
όρους που επιβάλλονται κατά την κρίση
του ή να άρει ή να αντικαταστήσει με
άλλους τους όρους που έχουν τεθεί.

προσωρινή κράτηση και της διάταξης
του
ανακριτή
που
επέβαλε
περιοριστικούς όρους επιτρέπεται
στον κατηγορούμενο να προσφύγει
στο συμβούλιο των πλημμελειοδικών.
Η προσφυγή γίνεται μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την προσωρινή
κράτηση και συντάσσεται έκθεση
δήλωσης ή εγχείρισης δικογράφου
από
τον
γραμματέα
των
πλημμελειοδικών ή από εκείνον που
διευθύνει τις φυλακές, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο άρθρο 474 παρ.
1.
Η προσφυγή διαβιβάζεται στον
εισαγγελέα των πλημμελειοδικών και
εισάγεται
από
αυτόν
χωρίς
χρονοτριβή μαζί με την πρότασή του
στο συμβούλιο, το οποίο και
αποφασίζει αμετάκλητα.
2. Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτική
δύναμη.
3. Αν το ένταλμα προσωρινής
κράτησης εκδόθηκε ύστερα από
βούλευμα δικαστικού συμβουλίου
που έκρινε σε σχετική διαφωνία του
ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν
επιτρέπεται προσφυγή.
4. Το συμβούλιο των πλημμελειοδικών
όταν ασχολείται με την προσφυγή
μπορεί να άρει την προσωρινή
κράτηση ή να την αντικαταστήσει με
τους περιοριστικούς όρους που
επιβάλλονται κατά την κρίση του ή να
αντικαταστήσει με άλλους τους όρους
που έχουν τεθεί.
5. Και μετά την άσκηση της
προσφυγής ο ανακριτής εξακολουθεί
την ανάκριση χωρίς διακοπή.

5. Και μετά την άσκηση της προσφυγής ο
ανακριτής εξακολουθεί την ανάκριση χωρίς
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διακοπή.».
Άρθρο 121

Άρθρο 292. - Διάρκεια της προσωρινής κράτησης.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
292 τροποποιείται ως προς την
αντικατάσταση της φράσης «ή άλλων
όρων» με την φράση «ή κατ΄οίκον
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση»
και το άρθρο 292 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 292
Διάρκεια της προσωρινής κράτησης

1. Αν η προσωρινή κράτηση διαρκέσει έξι
μήνες, ή στην εντελώς εξαιρετική
περίπτωση της ανθρωποκτονίας από
αμέλεια κατά συρροή τους τρεις μήνες, το
δικαστικό συμβούλιο αποφαίνεται με
ειδικά αιτιολογημένο βούλευμά του, αν
πρέπει να απολυθεί ο κατηγορούμενος από
τις φυλακές ή να εξακολουθήσει η
προσωρινή κράτησή του. Για το σκοπό
αυτόν:
α) Αν η ανάκριση συνεχίζεται, πέντε
ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του
χρονικού αυτού διαστήματος ο ανακριτής
αναφέρει στον εισαγγελέα εφετών με
αιτιολογημένη έκθεσή του τους λόγους για
τους οποίους δεν περατώθηκε η ανάκριση
και διαβιβάζει τη δικογραφία στον
εισαγγελέα πλημμελειοδικών, ο οποίος την
εισάγει
αμέσως
στο
συμβούλιο
πλημμελειοδικών
με
έγγραφη
αιτιολογημένη πρότασή του. Ο γραμματέας
του συμβουλίου ειδοποιεί με οποιοδήποτε
μέσο (έγγραφο, τηλεγράφημα, τηλετύπημα
ή τηλεομοιοτυπία) τον κατηγορούμενο ή το
συνήγορό του για να διατυπώσει τις
απόψεις του με έγγραφο υπόμνημα, μέσα

1. Αν η προσωρινή κράτηση διαρκέσει
έξι μήνες, ή στην εντελώς εξαιρετική
περίπτωση της ανθρωποκτονίας από
αμέλεια κατά συρροή τους τρεις μήνες, το δικαστικό συμβούλιο αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμά του, αν πρέπει να απολυθεί ο
κατηγορούμενος από τις φυλακές ή να
εξακολουθήσει η προσωρινή κράτησή
του. Για το σκοπό αυτόν:
α) Αν η ανάκριση συνεχίζεται, πέντε
ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του
χρονικού αυτού διαστήματος ο ανακριτής αναφέρει στον εισαγγελέα εφετών με αιτιολογημένη έκθεσή του
τους λόγους για τους οποίους δεν περατώθηκε η ανάκριση και διαβιβάζει
τη δικογραφία στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, ο οποίος την εισάγει αμέσως στο συμβούλιο πλημμελειοδικών με έγγραφη αιτιολογημένη πρότασή του. Ο γραμματέας του συμβουλίου ειδοποιεί με οποιοδήποτε μέσο
(έγγραφο, τηλεγράφημα, τηλετύπημα
ή τηλεομοιοτυπία) τον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του για να διατυπώσει τις απόψεις του με έγγραφο υπόμνημα, μέσα σε προθεσμία που καθορίζει ο πρόεδρος του συμβουλίου
και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 48 ωρών από την υποβολή
της πρότασης στο συμβούλιο. Ο κατηγορούμενος, έχει δικαίωμα να λάβει
γνώση και αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης. Ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του δεν
εμφανίζονται ενώπιον του συμβουλίου, μπορεί όμως το συμβούλιο, αν
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σε προθεσμία που καθορίζει ο πρόεδρος
του συμβουλίου και η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των 48 ωρών από την
υποβολή της πρότασης στο συμβούλιο. Ο
κατηγορούμενος, έχει δικαίωμα να λάβει
γνώση και αντίγραφο της εισαγγελικής
πρότασης.
Ο
εισαγγελέας,
ο
κατηγορούμενος και ο συνήγορός του δεν
εμφανίζονται ενώπιον του συμβουλίου,
μπορεί όμως το συμβούλιο, αν κρίνει ότι
τούτο είναι αναγκαίο, να διατάξει την
ενώπιόν
του
εμφάνιση
του
κατηγορουμένου, οπότε καλείται και ο
εισαγγελέας. Μετά ταύτα, το συμβούλιο
αποφαίνεται αμετάκλητα αν πρέπει να
απολυθεί προσωρινά ο κατηγορούμενος ή
να εξακολουθήσει η προσωρινή του
κράτηση. Αν η ανάκριση ενεργείται από
εφέτη, κατά το άρθρο 28, αρμόδιο να
αποφανθεί είναι το συμβούλιο εφετών.
β) Αν η ανάκριση έχει περατωθεί, ο
εισαγγελέας του δικαστηρίου, στο οποίο θα
δικαστεί η υπόθεση ή ο εισαγγελέας
εφετών, αν έχει ασκηθεί έφεση κατά
βουλεύματος, πέντε ημέρες πριν από τη
συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού
διαστήματος εισάγει τη δικογραφία με
αιτιολογημένη πρότασή του στο αρμόδιο
κατά την επόμενη παράγραφο συμβούλιο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην
προηγούμενη περίπτωση α` για την
ειδοποίηση του κατηγορουμένου προς
υποβολή
υπομνήματος,
τη
λήψη
αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης,
την μη εμφάνιση τούτου ενώπιον του
συμβουλίου και την απόφαση του
τελευταίου.
2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση
οριστικής απόφασης η προσωρινή κράτηση
για το ίδιο έγκλημα δεν μπορεί να υπερβεί
το έτος. Σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις
και εφόσον η κατηγορία αφορά σε

κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, να
διατάξει την ενώπιόν του εμφάνιση
του κατηγορουμένου, οπότε καλείται
και ο εισαγγελέας. Μετά ταύτα, το
συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα
αν πρέπει να απολυθεί προσωρινά ο
κατηγορούμενος ή να εξακολουθήσει
η προσωρινή του κράτηση. Αν η ανάκριση ενεργείται από εφέτη, κατά το
άρθρο 28, αρμόδιο να αποφανθεί είναι το συμβούλιο εφετών.
β) Αν η ανάκριση έχει περατωθεί, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου, στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση ή ο εισαγγελέας εφετών, αν έχει ασκηθεί έφεση κατά βουλεύματος, πέντε ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος εισάγει τη δικογραφία με αιτιολογημένη
πρότασή του στο αρμόδιο κατά την επόμενη παράγραφο συμβούλιο. Κατά
τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην
προηγούμενη περίπτωση α` για την ειδοποίηση του κατηγορουμένου προς
υποβολή υπομνήματος, τη λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης,
την μη εμφάνιση τούτου ενώπιον του
συμβουλίου και την απόφαση του τελευταίου.
2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση
οριστικής απόφασης η προσωρινή
κράτηση για το ίδιο έγκλημα δεν μπορεί να υπερβεί το έτος. Σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον η
κατηγορία αφορά σε εγκλήματα για
τα οποία προβλέπεται ποινή ισόβιας
κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης με
ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη, η
προσωρινή κράτηση μπορεί να παραταθεί για έξι το πολύ μήνες με ειδικά

181

εγκλήματα για τα οποία προβλέπεται ποινή
ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης
με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη, η
προσωρινή κράτηση μπορεί να παραταθεί
για έξι το πολύ μήνες με ειδικά
αιτιολογημένο
βούλευμα:
α)
του
συμβουλίου εφετών, αν η υπόθεση
εκκρεμεί σε αυτό ύστερα από έφεση κατά
βουλεύματος ή έχει εισαχθεί στο
ακροατήριο του εφετείου ή του μικτού
ορκωτού δικαστηρίου ή αν το συμβούλιο
αυτό είναι αρμόδιο σε πρώτο και τελευταίο
βαθμό,
και
β)
του
συμβουλίου
πλημμελειοδικών σε κάθε άλλη περίπτωση.
Αν η υπόθεση εκκρεμεί στον ανακριτή και
συνεχίζεται η προσωρινή κράτηση
σύμφωνα με την παρ. 1, ο ανακριτής
τριάντα ημέρες πριν από την συμπλήρωση
του ανώτατου ορίου της σύμφωνα με αυτή
την παράγραφο, διαβιβάζει τη δικογραφία
στον εισαγγελέα, ο οποίος μέσα σε
δεκαπέντε ημέρες την εισάγει με πρότασή
του στο συμβούλιο. Σε κάθε άλλη
περίπτωση ο αρμόδιος εισαγγελέας, είκοσι
πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την
συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της
προσωρινής κράτησης σύμφωνα με αυτή
την παράγραφο ή πριν από το τέλος της
παράτασης που ήδη είχε χορηγηθεί,
υποβάλλει στο αρμόδιο συμβούλιο
πρόταση για παράταση ή όχι της
προσωρινής κράτησης. Κατά τα λοιπά
ισχύουν όσα ορίζονται στην προηγούμενη
παράγραφο για την ειδοποίηση του
κατηγορουμένου
προς
υποβολή
υπομνήματος, τη λήψη αντιγράφου της
εισαγγελικής πρότασης, την μη εμφάνιση
τούτου ενώπιον του συμβουλίου και την
απόφαση του τελευταίου.

αιτιολογημένο βούλευμα: α) του συμβουλίου εφετών, αν η υπόθεση εκκρεμεί σε αυτό ύστερα από έφεση κατά
βουλεύματος ή έχει εισαχθεί στο ακροατήριο του εφετείου ή του μικτού
ορκωτού δικαστηρίου ή αν το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο σε πρώτο
και τελευταίο βαθμό, και β) του συμβουλίου πλημμελειοδικών σε κάθε
άλλη περίπτωση.
Αν η υπόθεση εκκρεμεί στον ανακριτή και συνεχίζεται η προσωρινή
κράτηση σύμφωνα με την παρ. 1, ο ανακριτής τριάντα ημέρες πριν από την
συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της
σύμφωνα με αυτή την παράγραφο,
διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος μέσα σε δεκαπέντε ημέρες την εισάγει με πρότασή του στο
συμβούλιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση
ο αρμόδιος εισαγγελέας, είκοσι πέντε
ημέρες τουλάχιστον πριν από την συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της
προσωρινής κράτησης σύμφωνα με
αυτή την παράγραφο ή πριν από το τέλος της παράτασης που ήδη είχε χορηγηθεί, υποβάλλει στο αρμόδιο συμβούλιο πρόταση για παράταση ή όχι
της προσωρινής κράτησης. Κατά τα
λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην
προηγούμενη παράγραφο για την ειδοποίηση του κατηγορουμένου προς
υποβολή υπομνήματος, τη λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης,
την μη εμφάνιση τούτου ενώπιον του
συμβουλίου και την απόφαση του τελευταίου.

3. Αν δεν διαταχθεί η εξακολούθηση
3. Αν δεν διαταχθεί η εξακολούθηση της της προσωρινής κράτησης μέσα σε
προσωρινής κράτησης μέσα σε προθεσμία προθεσμία τριάντα (30) ημερών μετά
τριάντα (30) ημερών μετά τη συμπλήρωση τη συμπλήρωση των τριών (3) ή των
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των τριών (3) ή των έξι (6) μηνών που
προβλέπονται στην παρ. 1, το ένταλμα ή το
βούλευμα με το οποίο είχε διαταχθεί παύει
να ισχύει και ο αρμόδιος εισαγγελέας
διατάσσει την απόλυση του προσωρινώς
κρατουμένου. Αν το βούλευμα με το οποίο
παρατείνεται η προσωρινή κράτηση δεν
εκδοθεί πριν την παρέλευση του έτους, ο
κατηγορούμενος απολύεται.
4. Όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του
άρθρου 290 και στα άρθρα 283 και 284 για
την επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ’
οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική
επιτήρηση
εφαρμόζονται
και
στις
περιπτώσεις του άρθρου αυτού. Μετά την
παύση ισχύος του εντάλματος ή του
βουλεύματος, με το οποίο διατάχθηκε η
προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου,
μπορεί να του επιβληθούν περιοριστικοί
όροι.
5. Κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση ως προς
την παράταση ή τη συμπλήρωση των
ανώτατων ορίων της προσωρινής κράτησης
επιλύεται από το κατά την παρ. 2 αρμόδιο
δικαστικό συμβούλιο, εφαρμόζονται δε και
στην περίπτωση αυτήν όσα ορίζονται στην
παρ. 1 στοιχ. α` για την ακρόαση του
κατηγορουμένου και του εισαγγελέα.».

έξι (6) μηνών που προβλέπονται στην
παρ. 1, το ένταλμα ή το βούλευμα με
το οποίο είχε διαταχθεί παύει να ισχύει και ο αρμόδιος εισαγγελέας διατάσσει την απόλυση του προσωρινώς
κρατουμένου. Αν το βούλευμα με το
οποίο παρατείνεται η προσωρινή κράτηση δεν εκδοθεί πριν την παρέλευση
του έτους, ο κατηγορούμενος απολύεται.
4. Όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του
άρθρου 290 και στα άρθρα 283 και
284 για την επιβολή περιοριστικών ή
άλλων όρων, εφαρμόζονται και στις
περιπτώσεις του άρθρου αυτού. Μετά
την παύση ισχύος του εντάλματος ή
του βουλεύματος, με το οποίο διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, μπορεί να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
5. Κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση ως
προς την παράταση ή τη συμπλήρωση
των ανώτατων ορίων της προσωρινής
κράτησης επιλύεται από το κατά την
παρ. 2 αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο,
εφαρμόζονται δε και στην περίπτωση
αυτήν όσα ορίζονται στην παρ. 1
στοιχ. α` για την ακρόαση του κατηγορουμένου και του εισαγγελέα.

Άρθρο 122

Άρθρο 293. - Προκειμένου για έγκλημα που συρρέει κατ` ιδέαν ή τελέΟ τίτλος του άρθρου 293 του Κώδικα στηκε κατ` εξακολούθηση.
Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως
εξής:
1. `Οταν το έγκλημα για το οποίο διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση συρ«Άρθρο 293
ρέει κατ` ιδέαν με άλλο έγκλημα ή αν
το έγκλημα τελέστηκε κατ` εξακολούΑνώτατα όρια προσωρινής κράτησης σε
θηση, η προθεσμία που αναφέρεται
περίπτωση συρροής εγκλημάτων»
στο άρθρο 292 υπολογίζεται από τότε
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που για πρώτη φορά κρατήθηκε ο κατηγορούμενος είτε για ένα από τα εγκλήματα που συρρέουν κατ` ιδέαν
είτε για μια από τις μερικότερες πράξεις που απαρτίζουν το κατ` εξακολούθηση έγκλημα.
2. Από την επιβολή της προσωρινής
κράτησης έως την έκδοση οριστικής απόφασης δεν μπορεί να διαταχθεί νέα
προσωρινή κράτηση του ίδιου κατηγορουμένου για άλλη πράξη για την οποία, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, ήταν δυνατό να ασκηθεί ποινική δίωξη ή να απαγγελθεί κατηγορία, ταυτόχρονα με την ποινική δίωξη
συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε η
προηγούμενη προσωρινή κράτηση ή
μέσα σε εύλογο διάστημα από αυτήν.
Κατ` εξαίρεση μπορεί να διαταχθεί
νέα προσωρινή κράτηση για άλλη
πράξη, αν η ποινική δίωξη γι` αυτήν
δεν μπορούσε να ασκηθεί παρά μόνο
μέσα στους τρεις τελευταίους μήνες
πριν από την πάροδο του χρονικού ορίου της διάρκειας της προηγούμενης
προσωρινής κράτησης ή την τυχόν απόλυση του κρατουμένου. Στην περίπτωση αυτή η νέα προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος και δεν παρατείνεται.
Άρθρο 123

Άρθρο 294. - Αντικατάσταση της
προσωρινής κράτησης και μετά το
Ο τίτλος του άρθρου 294 του ΚΠΔ παραπεμπτικό βούλευμα.
αντικαθίσταται, το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 τροποποιείται ως προς το αρμόδιο 1. Αν η προσωρινή κράτηση του
δικαστήριο για την παράταση ή μη της κατηγορουμένου συνεχίστηκε και
προσωρινής κράτησης και το άρθρο 294 μετά την παραπομπή του σε δίκη, το
του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας αρμόδιο συμβούλιο οποτεδήποτε, ή
διαμορφώνεται ως εξής:
το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της
εκδίκασης της υπόθεσης ή σε
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«Άρθρο 294
Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής
κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και
περιοριστικών όρων μετά την παραπομπή
του κατηγορουμένου

περίπτωση που θα αναβληθεί για
οποιονδήποτε λόγο η εκδίκαση,
μπορεί ύστερα από αίτηση του
κατηγορουμένου, του εισαγγελέα ή
αυτεπαγγέλτως
«να
άρει
την
προσωρινή κράτηση ή τον κατ`οίκον
περιορισμό
με
ηλεκτρονική
1.
Αν η προσωρινή κράτηση του κατηγοεπιτήρηση ή να αντικαταστήσει την
ρουμένου συνεχίστηκε και μετά την παραποπροσωρινή κράτηση με κατ`οίκον
μπή του σε δίκη, το αρμόδιο συμβούλιο οποπεριορισμό
με
ηλεκτρονική
τεδήποτε, ή το δικαστήριο κατά την διάρκεια
επιτήρηση ή να αντικαταστήσει τα
της εκδίκασης της υπόθεσης ή σε περίπτωση
προηγούμενα
μέτρα
με
που θα αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο η
περιοριστικούς όρους ή να άρει ή να
εκδίκαση, μπορεί ύστερα από αίτηση του κααντικαταστήσει τους περιοριστικούς
τηγορουμένου, του εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλόρους που έχουν τεθεί με άλλους». Το
τως να άρει την προσωρινή κράτηση ή τον κατ΄
δικαστήριο που αποφάσισε την
οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή
αναβολή αποφαίνεται και για την
να αντικαταστήσει τα προηγούμενα μέτρα με
παράταση ή μη της προσωρινής
περιοριστικούς όρους ή να άρει ή να αντικατακράτησης, αν, στις επόμενες τριάντα
στήσει τους περιοριστικούς όρους που έχουν
ημέρες
από
την
αναβολή,
τεθεί με άλλους. Το δικαστήριο που αποφασίσυμπληρώνεται το ανώτατο όριο της
ζει την αναβολή ή ακυρώνει την εισαγωγή της
προσωρινής κράτησης και εφόσον
υπόθεσης στο ακροατήριο ή εκδικάζει την υείναι παρών ο κατηγορούμενος.
πόθεση αποφαίνεται και για την παράταση ή
μη της προσωρινής κράτησης, αν, στις επόμενες τριάντα ημέρες συμπληρώνεται το ανώ2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με
τατο όριο της προσωρινής κράτησης και εφότην προηγούμενη παράγραφο είναι το
σον είναι παρών ο κατηγορούμενος.
συμβούλιο εφετών και αν ακόμη το
2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με τηνσυμβούλιο πλημμελειοδικών είχε ήδη
προηγούμενη παράγραφο είναι το συμβούλιοαποφανθεί για την προσωρινή
εφετών και αν ακόμη το συμβούλιοκράτηση, εκτός αν η υπόθεση
πλημμελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για τηνεκκρεμεί στο πλημμελειοδικείο.
προσωρινή κράτηση, εκτός αν η υπόθεση3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η
αίτηση, δεν χρειάζεται να υποβληθεί
εκκρεμεί στο πλημμελειοδικείο.
προηγουμένως ο αιτών στην εκτέλεση
3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η αίτηση, δεντου βουλεύματος ή της απόφασης.
χρειάζεται να υποβληθεί προηγουμένως ο
αιτών στην εκτέλεση του βουλεύματος ή της
απόφασης.»
Άρθρο 124

Άρθρο 299. - Απόδοση της εγγύησης.

Η παρ. 1 του άρθρου 299 τροποποιείται ως 1. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή
προς τις προϋποθέσεις απόδοσης της παύσει η εναντίον του ποινική δίωξη,
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εγγύησης, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο η εγγύηση επιστρέφεται άμεσα. Την
299 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας απόδοση διατάσσει το δικαστήριο με
αντικαθίσταται ως εξής:
την ίδια απόφαση. Διαφορετικά τη
διατάσσει το συμβούλιο πλημμελειο«Άρθρο 299
δικών, κατά του βουλεύματος του οΑπόδοση της εγγύησης
ποίου επιτρέπεται έφεση στον κατηγορούμενο και στον τρίτο που είχε κα1. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή δεν ταθέσει την εγγύηση.
γίνει σε βάρος του κατηγορία ή παύσει η
εναντίον του ποινική δίωξη, ή αυτή 2. Αν καταδικαστεί ο κατηγορούμεκηρυχθεί
απαράδεκτη, η
εγγύηση νος, το δικαστήριο ή το συμβούλιο της
επιστρέφεται άμεσα, ανεξάρτητα αν προηγούμενης παραγράφου διατάσασκήθηκε κατά της απόφασης ή του σει την απόδοση της εγγύησης. Η απόβουλεύματος ένδικο μέσο. Την απόδοση δοση εκτελείται από τον εισαγγελέα,
διατάσσει το δικαστήριο με την ίδια μόλις ο αμετάκλητα καταδικασμένος
απόφαση ή το συμβούλιο με το ίδιο φυλακιστεί για να εκτίσει την ποινή
βούλευμα.
του, εκτός αν διατάχθηκε η αναστολή
της εκτέλεσης της ποινής. Από το ποσό
2. Αν καταδικαστεί ο κατηγορούμενος, το της εγγύησης που επιστρέφεται και όδικαστήριο διατάσσει την απόδοση της ταν ακόμη έχει κατατεθεί από τρίτους,
εγγύησης. Η απόδοση εκτελείται από τον αφαιρούνται τα δικαστικά έξοδα και
εισαγγελέα, μόλις
ο αμετάκλητα οι χρηματικές ποινές. Στον κατηγοκαταδικασμένος φυλακιστεί για να εκτίσει ρούμενο και στον τρίτο που κατέθεσε
την ποινή του, εκτός αν διατάχθηκε η την εγγύηση επιτρέπεται έφεση κατά
αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Από το του βουλεύματος του συμβουλίου
ποσό της εγγύησης που επιστρέφεται και
όταν ακόμη έχει κατατεθεί από τρίτους,
αφαιρούνται τα δικαστικά έξοδα και οι
χρηματικές ποινές.
3. Αν το δικαστήριο ή το συμβούλιο των
προηγούμενων παραγράφων παρέλειψε να
αποφανθεί, εφαρμόζεται η παρ. 1του
άρθρου 145.»
Άρθρο 125
Η παρ. 3 του αρ. 308 τροποποιείται ως
προς την προσθήκη εδαφίου μετά το
δεύτερο εδάφιο, η παρ. 5 τροποποιείται ως
προς τις αναλογικά εφαρμοζόμενες
διατάξεις και το άρθρο 308 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως
εξής:

Άρθρο 308. - Περάτωση της κύριας
ανάκρισης.
1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης
κηρύσσεται από το συμβούλιο
πλημμελειοδικών με βούλευμα. Για το
σκοπό
αυτόν,
τα
έγγραφα
διαβιβάζονται αμέσως μετά την
τελευταία ανακριτική πράξη στον
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«Άρθρο 308
Περάτωση της κύριας ανάκρισης

εισαγγελέα, ο οποίος, αν κρίνει ότι δεν
χρειάζεται να τα επιστρέψει στον
ανακριτή για να συμπληρωθεί η
ανάκριση, μέσα σε δύο μήνες ή, αν η
φύση της υπόθεσης το επιβάλλει,
μέσα σε τρεις μήνες υποβάλλει
πρόταση στο συμβούλιο για να
παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη
ή
για
να
παραπεμφθεί
ο
κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή
για να μην απαγγελθεί κατηγορία
εναντίον του. Ο εισαγγελέας, εφόσον
στη
δικογραφία
που
του
διαβιβάστηκε από τον ανακριτή μετά
το πέρας της κύριας ανάκρισης
υπάρχουν κατηγορούμενοι κατά των
οποίων έχει εκδοθεί ένταλμα
προσωρινής κράτησης, οφείλει εντός
μηνός να υποβάλει πρόταση στο
συμβούλιο, για να παύσει οριστικά ή
προσωρινά η δίωξη ή για να
παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος στο
ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί
κατηγορία
εναντίον
του.
Σε
περίπτωση
πράξης
ανηλίκου
κατηγορουμένου που αν την τελούσε
ενήλικος θα ήταν κακούργημα και για
το οποίο προβλέπεται η ποινή του
περιορισμού
σε
σωφρονιστικό
κατάστημα
κράτησης
ανηλίκων
σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 1 ΠΚ,
η κύρια ανάκριση περατώνεται
σύμφωνα με τη διαδικασία του εδ. α`
της παραγράφου αυτής.

1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης
κηρύσσεται
από
το
συμβούλιο
πλημμελειοδικών με βούλευμα. Για το
σκοπό αυτόν, τα έγγραφα διαβιβάζονται
αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική
πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν κρίνει
ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέψει στον
ανακριτή για να συμπληρωθεί η ανάκριση,
μέσα σε δύο μήνες ή, αν η φύση της
υπόθεσης το επιβάλλει, μέσα σε τρεις
μήνες υποβάλλει πρόταση στο συμβούλιο
για να παύσει οριστικά ή προσωρινά η
δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο
κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να
μην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Ο
εισαγγελέας, εφόσον στη δικογραφία που
του διαβιβάστηκε από τον ανακριτή μετά
το πέρας της κύριας ανάκρισης υπάρχουν
κατηγορούμενοι κατά των οποίων έχει
εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης,
οφείλει εντός μηνός να υποβάλει πρόταση
στο συμβούλιο, για να παύσει οριστικά ή
προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί
ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να
μην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Σε
περίπτωση
πράξης
ανηλίκου
κατηγορουμένου που αν την τελούσε
ενήλικος θα ήταν κακούργημα και για το
οποίο προβλέπεται η ποινή του
περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα
κράτησης ανηλίκων σύμφωνα με το άρθρο 2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας
127 παρ. 1 ΠΚ, η κύρια ανάκριση καταρτίσει τη σχετική πρόταση, πριν
περατώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία την υποβάλει στο αρμόδιο δικαστικό
του εδ. α` της παραγράφου αυτής.
συμβούλιο, έχει υποχρέωση να
ενημερώσει αμέσως, έστω και
2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας
τηλεφωνικά,
τους
διαδίκους,
καταρτίσει τη σχετική πρόταση, πριν την
προκειμένου να λάβουν αντίγραφό
υποβάλει
στο
αρμόδιο
δικαστικό
της και να ασκήσουν το δικαίωμα
συμβούλιο,
έχει
υποχρέωση
να
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ενημερώσει αμέσως, έστω και τηλεφωνικά,
τους διαδίκους, προκειμένου να λάβουν
αντίγραφό της και να ασκήσουν το
δικαίωμα
ακρόασης,
υποβάλλοντας
υπόμνημα με τις απόψεις τους.

ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα
με τις απόψεις τους.Στην περίπτωση
«αυτή», η δικογραφία διαβιβάζεται
στο δικαστικό συμβούλιο, αφού
παρέλθουν δέκα ημέρες από την
ειδοποίηση, η οποία αποδεικνύεται
3. Η κύρια ανάκριση στα πλημμελήματα με
βεβαίωση
του
αρμόδιου
περατώνεται και με απευθείας κλήση του γραμματέα της εισαγγελίας, που
κατηγορουμένου στο ακροατήριο του επισυνάπτεται στη δικογραφία.
αρμόδιου δικαστηρίου με διαταγή του
εισαγγελέα, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη 3. Η κύρια ανάκριση στα
γνώμη του ανακριτή. Σε αυτήν την πλημμελήματα περατώνεται και με
περίπτωση εφαρμόζεται και η διάταξη του απευθείας
κλήση
του
άρθρου 322. Ο εισαγγελέας εφετών έχει κατηγορουμένου στο ακροατήριο του
δικαίωμα, αν δεχτεί την προσφυγή, να αρμόδιου δικαστηρίου με διαταγή του
διατάξει είτε να υποβληθεί η προσφυγή εισαγγελέα, εφόσον υπάρχει η
στο συμβούλιο είτε να συμπληρωθεί η σύμφωνη γνώμη του ανακριτή. Σε
ανάκριση, που περατώνεται με βούλευμα αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται και
του συμβουλίου. Η παρ. 1 του άρθρου 245 η διάταξη του άρθρου 322. Ο
ΚΠΔ εφαρμόζεται αναλόγως. Το συμβούλιο εισαγγελέας εφετών έχει δικαίωμα, αν
πλημμελειοδικών αποφαίνεται για την δεχτεί την προσφυγή, να διατάξει είτε
συνέχιση ή όχι της προσωρινής κράτησης, να υποβληθεί η προσφυγή στο
καθώς και για την διατήρηση ή όχι των συμβούλιο είτε να συμπληρωθεί η
περιοριστικών όρων.
ανάκριση, που περατώνεται με
4. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο ανακριτής
οφείλει, πριν διαβιβάσει τη δικογραφία
στον εισαγγελέα, να γνωστοποιήσει στους
διαδίκους ότι ολοκληρώθηκε η ανάκριση,
ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους
παρέχονται με τα άρθρα «100», 107 και
108. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να
διορίσουν αντίκλητο δικηγόρο από τους
διορισμένους στην έδρα του ανακριτή, και
σε αυτόν γίνεται η γνωστοποίηση. Αν όμως
οι διάδικοι κατοικούν έξω από την έδρα του
ανακριτή, η γνωστοποίηση γίνεται μόνο αν
έχουν διορίσει αντίκλητο.
5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η
ταυτότητα
του
δράστη
ορισμένου
εγκλήματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των εδ. α’, δ’ και ε’ της παρ.3 του
άρθρου 245.»

βούλευμα του συμβουλίου. Το
συμβούλιο
πλημμελειοδικών
αποφαίνεται για την συνέχιση ή όχι
της προσωρινής κράτησης, καθώς και
για την διατήρηση ή όχι των
περιοριστικών όρων.
4. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο
ανακριτής οφείλει, πριν διαβιβάσει τη
δικογραφία στον εισαγγελέα, να
γνωστοποιήσει στους διαδίκους ότι
ολοκληρώθηκε η ανάκριση, ώστε να
ασκήσουν τα δικαιώματα που τους
παρέχονται με τα άρθρα «100», 107
και 108. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα
να διορίσουν αντίκλητο δικηγόρο από
τους διορισμένους στην έδρα του
ανακριτή, και σε αυτόν γίνεται η
γνωστοποίηση. Αν όμως οι διάδικοι
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κατοικούν έξω από την έδρα του
ανακριτή, η γνωστοποίηση γίνεται
μόνο αν έχουν διορίσει αντίκλητο.
5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε
η ταυτότητα του δράστη ορισμένου
εγκλήματος, εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των εδ. α`, γ` και δ` της
παρ. 3 του άρθρου 245.
Άρθρο 340. - Προσωπική εμφάνιση
του κατηγορουμένου.

Άρθρο 126
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
340 τροποποιείται ως προς τον
υποχρεωτικό διορισμό συνηγόρου για
πλημμελήματα που επισύρουν ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και το
άρθρο 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 340
Προσωπική εμφάνιση του
κατηγορουμένου

«1. Ο κατηγορούμενος οφείλει να
εμφανίζεται
αυτοπροσώπως
στο
ακροατήριο κατά τη συζήτηση, μπορεί
επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο
για
την
υπεράσπισή
του.
Στα
κακουργήματα και στα πλημμελήματα για
τα οποία ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών (3) ετών, ο πρόεδρος
του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά
συνήγορο σε όσους κατηγορούμενους δεν
έχουν από πίνακα που καταρτίζει τον
Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό
συμβούλιο του οικείου δικηγορικού
συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο
δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος
κατηγορείται για πράξη που αν την τελούσε
ενήλικος θα ήταν κακούργημα. Για το σκοπό
αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο

1. Ο κατηγορούμενος οφείλει να
εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο
ακροατήριο κατά τη συζήτηση, μπορεί
επίσης να διορίζει δικηγόρο ως
συνήγορο για την υπεράσπισή του.
Στα κακουργήματα, ο πρόεδρος του
δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά
συνήγορο σε όσους κατηγορούμενους
δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει
τον Ιανουάριο κάθε έτους το
διοικητικό συμβούλιο του οικείου
δικηγορικού συλλόγου. Την ίδια
υποχρέωση έχει και ο δικαστής
ανηλίκων,
όταν
ο
ανήλικος
κατηγορείται για πράξη που αν την
τελούσε
ενήλικος
θα
ήταν
κακούργημα. Για το σκοπό αυτόν κατά
την έναρξη της συνεδρίασης ο
πρόεδρος
του
δικαστηρίου
διακριβώνει για το σύνολο των
υποθέσεων, αν οι κατηγορούμενοι
στερούνται συνηγόρου υπεράσπισης.
Οι υποθέσεις στις οποίες διορίζεται
συνήγορος κατά τα παραπάνω,
εκδικά-ζονται
υποχρεωτικά
σε
συνεδρίαση μετά από διακοπή,
προκειμένου
να
προετοιμαστεί
κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος. Η
δικάσιμος μετά από τη διακοπή αυτή
δεν μπορεί να απέχει περισσότερο
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πρόεδρος του δικαστηρίου διακριβώνει για
το σύνολο των υποθέσεων, αν οι
κατηγορούμενοι στερούνται συνηγόρου
υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες
διορίζεται συνήγορος κατά τα παραπάνω,
εκδικάζονται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση
μετά από διακοπή, προκειμένου να
προετοιμαστεί κατάλληλα ο διορισθείς
συνήγορος. Η δικάσιμος μετά από τη
διακοπή αυτή δεν μπορεί να απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες. Ο
συνήγορος μπορεί να διορίζεται και πριν
από τη συνεδρίαση, αν το ζητήσει ο
κατηγορούμενος, ακόμα και με απλή
επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν
κρατείται στις φυλακές, το αίτημά του
διαβιβάζεται από τον διευθυντή του
καταστήματος κράτησης. Ο εισαγγελέας
διορίζει συνήγορο από τον πίνακα και θέτει
στη διάθεσή του τη δικογραφία. Αν ο
κατηγορούμενος αρνηθεί την υπεράσπισή
του από το διορισμένο συνήγορο, ο
πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει σε
αυτόν άλλο συνήγορο από τον ίδιο πίνακα.
Σε περίπτωση νέας άρνησης του
κατηγορουμένου, το δικαστήριο προβαίνει
στην εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς
διορισμό συνηγόρου.
2. Σε δίκες για κακούργημα, οι οποίες λόγω
της σοβαρότητας και του αντικειμένου τους
πρόκειται να έχουν μακρά διάρκεια, ο
πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει με την
ίδια, διαδικασία στον κατηγορούμενο που
δεν έχει συνήγορο δύο (2) ή τρεις (3)
συνηγόρους από τον ίδιο πίνακα. Ο
κατηγορούμενος δεν μπορεί να αρνηθεί
την υπεράσπισή του από τον συνήγορο ή
τους συνηγόρους που διορίστηκαν από τον
πρόεδρο, μπορεί όμως με αιτιολογημένη
αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο
την ανάκληση του διορισμού ενός (1) μόνο
συνηγόρου,
οπότε
η
υπεράσπιση
συνεχίζεται από τους λοιπούς, εφόσον

από τριάντα (30) ημέρες.
Ο συνήγορος μπορεί να διορίζεται και
πριν από τη συνεδρίαση, αν το ζητήσει
ο κατηγορούμενος, ακόμα και με απλή
επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν
κρατείται στις φυλακές, το αίτημά του
διαβιβάζεται από τον διευθυντή του
καταστήματος
κράτησης.
Ο
εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από
τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του
τη δικογραφία.
Αν ο κατηγορούμενος αρνηθεί την
υπεράσπισή του από το διορισμένο
συνήγορο,
ο
πρόεδρος
του
δικαστηρίου διορίζει σε αυτόν άλλο
συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε
περίπτωση νέας άρνησης του
κατηγορουμένου, το δικαστήριο
προβαίνει στην εκδίκαση της
υπόθεσης του κακουργήματος χωρίς
διορισμό συνηγόρου.
2. Σε δίκες για κακούργημα, οι οποίες
λόγω της σοβαρότητας και του
αντικειμένου τους πρόκειται να έχουν
μακρά διάρκεια, ο πρόεδρος του
δικαστηρίου διορίζει με την ίδια,
διαδικασία στον κατηγορούμενο που
δεν έχει συνήγορο δύο (2) ή τρεις (3)
συνηγόρους από τον ίδιο πίνακα. Ο
κατηγορούμενος δεν μπορεί να
αρνηθεί την υπεράσπισή του από τον
συνήγορο ή τους συνηγόρους που
διορίστηκαν από τον πρόεδρο, μπορεί
όμως με αιτιολογημένη αίτησή του να
ζητήσει από το δικαστήριο την
ανάκληση του διορισμού ενός (1)
μόνο
συνηγόρου,
οπότε
η
υπεράσπιση συνεχίζεται από τους
λοιπούς, εφόσον είχαν διοριστεί
περισσότεροι από ένας. Σε δίκες για
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είχαν διοριστεί περισσότεροι από ένας. Σε
δίκες για κακούργημα με μακρά διάρκεια η
μη εμφάνιση ή μη παράσταση ή με
οποιονδήποτε τρόπο μη εκπροσώπηση του
κατηγορουμένου
από
πληρεξούσιο
δικηγόρο στις επόμενες της εναρκτήριας
συνεδριάσεις του δικαστηρίου δεν
εμποδίζει την πρόοδο της δίκης. Σε
περίπτωση δικαιολογημένης παραίτησης
του πληρεξουσίου δικηγόρου ή ανάκλησης
της προς αυτόν εντολής εφαρμόζονται
αναλόγως τα εδάφια α` και β` της
παρούσας παραγράφου.
3. Σε πλημμελήματα και κακουργήματα
επιτρέπεται
να
εκπροσωπείται
ο
κατηγορούμενος από συνήγορο, τον οποίο
διορίζει με έγγραφη δήλωσή του. Η
δήλωση γίνεται κατά τις διατάξεις του
τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42
και πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να
αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας
ή διαμονής του κατηγορουμένου. Στην
περίπτωση αυτή ο κατηγορούμενος
θεωρείται παρών και ο συνήγορός του
ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι`
αυτόν. Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση
μπορεί να διατάξει την προσωπική
εμφάνιση του κατηγορουμένου, όταν
κρίνει ότι αυτή είναι απαραίτητη για να
βρεθεί η αλήθεια. Αν και μετά το γεγονός
αυτό δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος, το
δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη βίαιη
προσαγωγή του, που εκτελείται, αν είναι
δυνατό, ακόμα και κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
4. Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανιστεί ή
δεν
εκπροσωπείται
νομίμως
από
συνήγορο, δικάζεται σαν να ήταν παρών,
εφόσον έχει νομίμως κλητευθεί και έχει
ενημερωθεί ότι σε περίπτωση μη
εμφάνισης ή μη εκπροσώπησής του θα

κακούργημα με μακρά διάρκεια η μη
εμφάνιση ή μη παράσταση ή με
οποιονδήποτε
τρόπο
μη
εκπροσώπηση του κατηγορουμένου
από πληρεξούσιο δικηγόρο στις
επόμενες
της
εναρκτήριας
συνεδριάσεις του δικαστηρίου δεν
εμποδίζει την πρόοδο της δίκης. Σε
περίπτωση
δικαιολογημένης
παραίτησης
του
πληρεξουσίου
δικηγόρου ή ανάκλησης της προς
αυτόν
εντολής
εφαρμόζονται
αναλόγως τα εδάφια α` και β` της
παρούσας παραγράφου.
3.
Σε
πλημμελήματα
και
κακουργήματα
επιτρέπεται
να
εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος
από συνήγορο, τον οποίο διορίζει με
έγγραφη δήλωσή του. Η δήλωση
γίνεται κατά τις διατάξεις του τρίτου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 και
πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να
αναφέρει την ακριβή διεύθυνση
κατοικίας
ή
διαμονής
του
κατηγορουμένου. Στην περίπτωση
αυτή ο κατηγορούμενος θεωρείται
παρών και ο συνήγορός του ενεργεί
όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι`
αυτόν. Το δικαστήριο σε κάθε
περίπτωση μπορεί να διατάξει την
προσωπική
εμφάνιση
του
κατηγορουμένου, όταν κρίνει ότι αυτή
είναι απαραίτητη για να βρεθεί η
αλήθεια. Αν και μετά το γεγονός αυτό
δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος, το
δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη
βίαιη προσαγωγή του, που εκτελείται,
αν είναι δυνατό, ακόμα και κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
4. Αν ο κατηγορούμενος δεν
εμφανιστεί ή δεν εκπροσωπείται
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δικαστεί ερήμην.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η
ενημέρωση του κατηγορουμένου πριν την
έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο
καλύπτει και κάθε επόμενη διαδικαστική
φάση μέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης σε πρώτο βαθμό.
5. Ο αιτών την ακύρωση της διαδικασίας,
την ακύρωση απόφασης, την αναστολή
εκτέλεσης απόφασης λόγω ασκηθείσας
έφεσης ή αναίρεσης και τον καθορισμό
συνολικής εκτιτέας ποινής μπορεί να
εκπροσωπηθεί από συνήγορο, διοριζόμενο
κατά τους όρους της παρ. 3.

νομίμως από συνήγορο, δικάζεται σαν
να ήταν παρών, εφόσον έχει νομίμως
κλητευθεί και έχει ενημερωθεί ότι σε
περίπτωση μη εμφάνισης ή μη
εκπροσώπησής του θα δικαστεί
ερήμην.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής
η ενημέρωση του κατηγορουμένου
πριν την έναρξη της διαδικασίας στο
ακροατήριο καλύπτει και κάθε
επόμενη διαδικαστική φάση μέχρι την
έκδοση οριστικής απόφασης σε
πρώτο βαθμό.

5. Ο αιτών την ακύρωση της
διαδικασίας, την ακύρωση απόφασης,
Για το παραδεκτό των ως άνω αιτήσεων την αναστολή εκτέλεσης απόφασης
δεν απαιτείται να υποβληθεί ο αιτών στην λόγω ασκηθείσας έφεσης ή αναίρεσης
εκτέλεση
της
προσβαλλόμενης και τον καθορισμό συνολικής εκτιτέας
απόφασης.»
ποινής μπορεί να εκπροσωπηθεί από
συνήγορο, διοριζόμενο κατά τους
όρους της παρ. 3.
Για το παραδεκτό των ως άνω
αιτήσεων
δεν
απαιτείται
να
υποβληθεί ο αιτών στην εκτέλεση της
προσβαλλόμενης απόφασης.
Άρθρο 127

Άρθρο 343. - Θέση επί της κατηγορίας.
Ενημέρωση του κατηγορουμένου.

Η παρ. 2 του άρθρου 343 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται και το 1. Ο διευθύνων τη συζήτηση καλεί τον
άρθρο 343 διαμορφώνεται ως εξής:
κατηγορούμενο να διατυπώσει συνοπτικά τη θέση του επί της κατηγορίας,
παράλληλα δε τον πληροφορεί ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει στην κα«Άρθρο 343
τηγορία πλήρη έκθεση των ισχυριΘέση επί της κατηγορίας - Ενημέρωση του σμών του, καθώς και να διατυπώσει
κατηγορουμένου
τις παρατηρήσεις του ύστερα από την
εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού
1. Ο διευθύνων τη συζήτηση καλεί τον
μέσου.
κατηγορούμενο να διατυπώσει συνοπτικά
τη θέση του επί της κατηγορίας,
παράλληλα δε τον πληροφορεί ότι έχει το
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δικαίωμα να αντιτάξει στην κατηγορία
πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του, καθώς
και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του
ύστερα από την εξέταση κάθε μάρτυρα ή
την έρευνα οποιουδήποτε άλλου
αποδεικτικού μέσου.
2. Εφόσον το δικαστήριο μετά το πέρας της
αποδεικτικής διαδικασίας και πριν από την
απόφαση για την ενοχή, προσανατολίζεται
σε βελτίωση της κατηγορίας ή ορθότερο
νομικό
χαρακτηρισμό,
οφείλει
να
ενημερώσει τον κατηγορούμενο και να του
δώσει τον αναγκαίο χρόνο προετοιμασίας.
Η πιθανολογούμενη βελτίωση της
κατηγορίας ή ο ορθότερος νομικός
χαρακτηρισμός ουδέποτε συνιστούν λόγο
αναβολής της δίκης.»
Άρθρο 128
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
430 τροποποιείται ως προς την
προϋπόθεση της άσκησης αίτησης
ακύρωσης της απόφασης από τον
κατηγορούμενο και το άρθρο 430 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ο Κατηγορούμενος που δεν
εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από
συνήγορο, εφόσον δεν μπορεί να ασκηθεί
έφεση κατά της απόφασης, μπορεί να
ζητήσει την ακύρωσή της για τον λόγο ότι
κατά την επίδοση του κλητηρίου
θεσπίσματος δεν συνέτρεχαν οι όροι του
άρθρου 428, καθορίζοντας συγχρόνως και
τον τόπο στον οποίο τότε διέμενε,
διαφορετικά η αίτησή του είναι
απαράδεκτη. Η αίτηση γίνεται μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία οκτώ ημερών από
την εκτέλεση της απόφασης ή και πριν από
αυτή, με έκθεση που συντάσσεται από τον
γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε
την απόφαση ή του δικαστηρίου του τόπου

2. Αν από την αποδεικτική διαδικασία
προκύψουν νέες περιστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδεθούν με
επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας,
το δικαστήριο, εφόσον υποβληθεί
σχετικό αίτημα από τον κατηγορούμενο, παρέχει σε αυτόν τον κατά την
κρίση του αναγκαίο χρόνο προετοιμασίας. Η πιθανολογούμενη μεταβολή
της κατηγορίας ουδέποτε συνιστά
λόγο αναβολής της δίκης.

Άρθρο 430. - Αίτηση για την ακύρωση
της απόφασης.
1. Ο κατηγορούμενος που δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από συνήγορο, εφόσον η απόφαση είναι εξαρχής ή κατέστη ανέκκλητη, μπορεί
να ζητήσει την ακύρωσή της για τον
λόγο ότι κατά την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος δεν συνέτρεχαν οι
όροι του άρθρου 428, καθορίζοντας
συγχρόνως και τον τόπο στον οποίο
τότε διέμενε, διαφορετικά η αίτησή
του είναι απαράδεκτη. Η αίτηση γίνεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
οκτώ ημερών από την εκτέλεση της απόφασης ή και πριν από αυτή, με έκθεση που συντάσσεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε
την απόφαση ή του δικαστηρίου του
τόπου εκτέλεσης. Στην έκθεση εκείνος
που υπέβαλε την αίτηση οφείλει να
δηλώσει την τωρινή διαμονή του και
να ορίσει αντίκλητο στην έδρα του δι-
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εκτέλεσης. Στην έκθεση εκείνος που
υπέβαλε την αίτηση οφείλει να δηλώσει
την τωρινή διαμονή του και να ορίσει
αντίκλητο στην έδρα του δικαστηρίου, προς
τον οποίο θα γίνονται όλες οι επιδόσεις και
οι κοινοποιήσεις που αφορούν τον
κατηγορούμενο, διαφορετικά, η αίτησή του
είναι απαράδεκτη. Η αίτηση εισάγεται για
συζήτηση στο δικαστήριο που εξέδωσε την
απόφαση, την πρώτη δικάσιμο ύστερα από
τρεις ημέρες από τη σύνταξη της σχετικής
έκθεσης, χωρίς να προσκαλείται εκείνος
που υπέβαλε την αίτηση. Ο αρμόδιος
εισαγγελέας οφείλει να κλητεύσει, χωρίς
να τηρήσει καμιά προθεσμία, τους
μάρτυρες που τυχόν του προτάθηκαν από
εκείνον που υπέβαλε την αίτηση.
2. Η αίτηση ακύρωσης δεν αναστέλλει την
εκτέλεση της απόφασης. Μπορεί όμως ο
εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε
την απόφαση, μόλις πληροφορηθεί ότι
ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης, να διατάξει
την αναβολή ή την διακοπή της εκτέλεσης.

καστηρίου, προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις που αφορούν τον κατηγορούμενο, διαφορετικά, η αίτησή του είναι
απαράδεκτη. Η αίτηση εισάγεται για
συζήτηση στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, την πρώτη δικάσιμο ύστερα από τρεις ημέρες από τη
σύνταξη της σχετικής έκθεσης, χωρίς
να προσκαλείται εκείνος που υπέβαλε
την αίτηση. Ο αρμόδιος εισαγγελέας
οφείλει να κλητεύσει, χωρίς να τηρήσει καμιά προθεσμία, τους μάρτυρες
που τυχόν του προτάθηκαν από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση.
2. Η αίτηση ακύρωσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Μπορεί όμως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, μόλις πληροφορηθεί ότι ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης, να διατάξει την αναβολή ή την διακοπή της εκτέλεσης.

3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από
1ης.1.2021 έως 31.3.2021».
Άρθρο 129

Άρθρο 462. - Ποια είναι τα ένδικα
μέσα.

Στην παρ. 1 του άρθρου 462 απαλείφεται η
λέξη «τακτικά», απαλείφεται η παρ. 2 και το 1. Τα τακτικά ένδικα μέσα που προάρθρο 462 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας βλέπονται στην ποινική διαδικασία
διαμορφώνεται ως εξής:
κατά των βουλευμάτων και των αποφάσεων, εκτός από όσα ορίζονται με
«Άρθρο 462
ειδικές διατάξεις του Κώδικα, είναι: α)
η έφεση και β) η αίτηση για αναίρεση.
Ποια είναι τα ένδικα μέσα
2. Έκτακτο ένδικο μέσο είναι η επανάληψη της διαδικασίας.
Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην
ποινική διαδικασία κατά των βουλευμάτων
και των αποφάσεων, εκτός από όσα
ορίζονται με ειδικές διατάξεις του Κώδικα,
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είναι: α) η έφεση και β) η αίτηση για
αναίρεση.»
Άρθρο 130

Άρθρο 465. - Άσκηση ενδίκων μέσων
από τον εισαγγελέα.

Το τρίτο εδάφιο του άρθρο 465
τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων
«σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας» και το
άρθρο 465 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 465
Άσκηση ενδίκων μέσων από τον
εισαγγελέα

Ο εισαγγελέας εφετών και ο εισαγγελέας
πλημμελειοδικών, σε όσες περιπτώσεις
τους παρέχει ο νόμος ένδικα μέσα,
μπορούν να τα ασκήσουν, οποιαδήποτε
γνώμη ή πρόταση και αν είχαν διατυπώσει
κατά τη συζήτηση ύστερα από την οποία
εκδόθηκε η απόφαση ή το βούλευμα που
προσβάλλεται, είτε οι ίδιοι είτε κατώτερος
εκπρόσωπος της εισαγγελικής αρχής. Ο
ανώτερος σε βαθμό εισαγγελέας έχει την
ίδια δυνατότητα, ακόμη και αν ο κατώτερος
αποδέχτηκε την απόφαση. Η κρίση
εκφέρεται μία μόνο φορά σε κάθε βαθμό
δικαιοδοσίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα
πλημμελειοδικών ή εφετών. Η διάταξη
αυτή εφαρμόζεται και για τον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου.».
Άρθρο 131
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
471 τροποποιείται ως προς την αποτύπωση
της άσκησης παραδεκτού ενδίκου μέσου,
μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2
προστίθεται νέο εδάφιο, στην αρχή του
τελευταίου εδαφίου η λέξη «δεύτερη»
αντικαθίσταται από τη λέξη «νέα» και το

Ο εισαγγελέας εφετών και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, σε όσες περιπτώσεις τους παρέχει ο νόμος ένδικα
μέσα, μπορούν να τα ασκήσουν, οποιαδήποτε γνώμη ή πρόταση και αν
είχαν διατυπώσει κατά τη συζήτηση ύστερα από την οποία εκδόθηκε η απόφαση ή το βούλευμα που προσβάλλεται, είτε οι ίδιοι είτε κατώτερος εκπρόσωπος της εισαγγελικής αρχής. Ο ανώτερος σε βαθμό εισαγγελέας έχει
την ίδια δυνατότητα, ακόμη και αν ο
κατώτερος αποδέχτηκε την απόφαση.
Η κρίση εκφέρεται μία μόνο φορά από
τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Άρθρο 471. - Ανασταλτική δύναμη των
ενδίκων μέσων.
1. Το ένδικο μέσο που ασκήθηκε από
εκείνον που έχει το σχετικό δικαίωμα
εμπρόθεσμα και νομότυπα, καθώς και
η προθεσμία για την άσκηση,
αναστέλλουν την εκτέλεση της
απόφασης ή του βουλεύματος που
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άρθρο 471 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προσβάλλονται, όταν ο νόμος δεν
διαμορφώνεται ως εξής:
ορίζει διαφορετικά. Δεν αναστέλλεται
όμως η διάταξη του βουλεύματος που
«Άρθρο 471
αφορά τη σύλληψη και την προσωρινή
κράτηση.
«Αν
το
βούλευμα
Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει
κατηγορία
εναντίον
του
κατηγορουμένου ή παύει οριστικά την
1. Το ένδικο μέσο που ασκήθηκε ποινική δίωξη ή την κηρύσσει
παραδεκτά, καθώς και η προθεσμία για την απαράδεκτη, ποτέ δεν αναστέλλεται η
άσκηση, αναστέλλουν την εκτέλεση της απόλυσή του από τις φυλακές.
απόφασης ή του βουλεύματος που
προσβάλλονται, όταν ο νόμος δεν ορίζει 2. Κατ` εξαίρεση η προθεσμία για την
διαφορετικά. Δεν αναστέλλεται όμως η άσκηση του ενδίκου μέσου της
διάταξη του βουλεύματος που αφορά τη αναίρεσης και η αίτηση για την
σύλληψη και την προσωρινή κράτηση. Αν αναίρεση δεν αναστέλλουν την
το βούλευμα αποφαίνεται ότι δεν πρέπει εκτέλεση
της
απόφασης
που
να γίνει κατηγορία εναντίον του προσβάλλεται με αυτή. Το δικαστήριο
κατηγορουμένου ή παύει οριστικά την που εξέδωσε την απόφαση μπορεί,
ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη, μόλις ασκηθεί αναίρεση και εφόσον
ποτέ δεν αναστέλλεται η απόλυσή του από το ζητήσει ο εισαγγελέας ή ο
τις φυλακές.
κατηγορούμενος, να αναστείλει την
εκτέλεσή της ή, αν η αναίρεση
2. Κατ’ εξαίρεση η προθεσμία για την
ασκείται κατά απόφασης που
άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης
απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη
και η αίτηση για την αναίρεση δεν
ή ανυποστήρικτη, να αναστείλει την
αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης
εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης.
που προσβάλλεται με αυτή. Το δικαστήριο
Η αναστολή διατάσσεται εφόσον
που εξέδωσε την απόφαση μπορεί, μόλις
προβλέπεται ότι η έκτιση της ποινής
ασκηθεί αναίρεση και εφόσον το ζητήσει ο
ωσότου εκδοθεί η απόφαση επί της
εισαγγελέας ή ο κατηγορούμενος, να
αναίρεσης θα έχει ως συνέπεια
αναστείλει την εκτέλεσή της ή, αν η
υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη
αναίρεση ασκείται κατά απόφασης που
για τον κατηγορούμενο ή την
απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη ή
οικογένειά του. Δεύτερη αίτηση
ανυποστήρικτη, να αναστείλει την
αναστολής εκτέλεσης από τον
εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης. Αν το
κατηγορούμενο είναι απαράδεκτη, αν
εκδόν δικαστήριο είναι το Μικτό Ορκωτό
δεν παρέλθουν δύο μήνες από την
Δικαστήριο ή το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, και
απόρριψη της προηγούμενης.
εφόσον αυτό δε συνεδριάζει κατά το αρ.
377 ΚΠΔ, την αναστολή χορηγεί το Τριμελές
ή Πενταμελές Εφετείο αντίστοιχα. Η
αναστολή
διατάσσεται
εφόσον
προβλέπεται ότι η έκτιση της ποινής
ωσότου εκδοθεί η απόφαση επί της
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αναίρεσης θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη
και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον
κατηγορούμενο ή την οικογένειά του. Νέα
αίτηση αναστολής εκτέλεσης από τον
κατηγορούμενο είναι απαράδεκτη, αν δεν
παρέλθουν δύο μήνες από την απόρριψη
της προηγούμενης.».
Άρθρο 132
Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
473 μετά τις λέξεις «και με βάση την οποία
εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης»
προστίθενται οι λέξεις «ή ζητήθηκε η
έκδοση», διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 2, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3
προστίθεται
ο
υπολογισμός
της
παραγραφής της ποινής, προστίθεται νέο
εδάφιο μετά το τέταρτο εδάφιο της ίδιας
παραγράφου και το άρθρο 473 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 473
Προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων
μέσων

1. Όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει
διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση
ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη
δημοσίευση της απόφασης. Αν ο
δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την
απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω
προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός
αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι
άγνωστη η διαμονή του, οπότε η
προθεσμία είναι τριάντα ημερών και
αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την
επίδοση της απόφασης. Το προηγούμενο
εδάφιο εφαρμόζεται και για την προθεσμία
άσκησης
ενδίκων
μέσων
κατά
βουλευμάτων. Για τον εισαγγελέα η
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά

Άρθρο 473. - Προθεσμία για την
άσκηση των ενδίκων μέσων.
1. Όπου ειδική διάταξη νόμου δεν
ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για
την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα
ημέρες από τη δημοσίευση της
απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν
είναι παρών κατά την απαγγελία της
απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία
είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν
αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι
άγνωστη η διαμονή του, οπότε η
προθεσμία είναι τριάντα ημερών και
αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την
επίδοση
της
απόφασης.
Το
προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται
και για την προθεσμία άσκησης
ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων. Γ
ια τον εισαγγελέα η προθεσμία
άσκησης ενδίκων μέσων κατά
βουλευμάτων είναι ενός μήνα από την
έκδοση του βουλεύματος.
«Σε
περίπτωση
καταδικαστικής
απόφασης, που εκδόθηκε ερήμηντου
κατηγορουμένου, χωρίς αυτός να έχει
εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιό του
δικηγόρο ή να έχει κλητευθεί
αυτοπροσώπως ή να έχει ενημερωθεί
με άλλα μέσα κατά τρόπο ώστε να
αποδεικνύεται ότι τελούσε εν γνώσει
της προγραμματισμένης δίκης και με
βάση την οποία εκδόθηκε ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης, η απόφαση
επιδίδεται
εκ
νέου
στον
κατηγορούμενο αμέσως μετά την σε
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βουλευμάτων είναι ενός μήνα από την
έκδοση του βουλεύματος.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
που
εκδόθηκε
ερήμην
του
κατηγορουμένου, χωρίς αυτός να έχει
εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιό του
δικηγόρο
ή
να
έχει
κλητευθεί
αυτοπροσώπως ή να έχει ενημερωθεί με
άλλα μέσα κατά τρόπο ώστε να
αποδεικνύεται ότι τελούσε εν γνώσει της
προγραμματισμένης δίκης και με βάση την
οποία εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα
σύλληψης ή ζητήθηκε η έκδοση, η
απόφαση επιδίδεται εκ νέου στον
κατηγορούμενο
αμέσως
μετά
την
παράδοσή του στις αρμόδιες ελληνικές
αρχές, εκτός αν αυτή του επιδόθηκε ήδη
αυτοπροσώπως ή έχει δηλωθεί ρητά από
αυτόν η μη αμφισβήτησή της. Η νέα
επίδοση αποτελεί την αφετηρία της
ανωτέρω προθεσμίας άσκησης ενδίκων
μέσων. Κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής και της νέας
επίδοσης αναστέλλεται η προθεσμία
παραγραφής του εγκλήματος.
2. Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης
από τον κατηγορούμενο είναι είκοσι
ημερών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με την
παρ. 3.
3. Η προθεσμία για την άσκηση της
αναίρεσης αρχίζει από τότε που η
τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί
καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που
τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού
δικαστηρίου.
Ειδικά
για
τον
κατηγορούμενο, ο οποίος αμέσως μετά την
έκδοση της απόφασης γνωστοποίησε με
δήλωση του ιδίου ή του συνηγόρου, η
οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά, τη
διεύθυνση
του
ηλεκτρονικού
του
ταχυδρομείου, η προθεσμία για την
άσκηση της αναίρεσης αρχίζει μετά τη

εκτέλεση του εντάλματος παράδοσή
του στις αρμόδιες ελληνικές αρχές,
εκτός αν αυτή του επιδόθηκε ήδη
αυτοπροσώπως ή έχει δηλωθεί ρητά
από αυτόν η μη αμφισβήτησή της. Η
νέα επίδοση αποτελεί την αφετηρία
της ανωτέρω προθεσμίας άσκησης
ενδίκων μέσων. Κατά το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της
αρχικής και της νέας επίδοσης
αναστέλλεται
η
προθεσμία
παραγραφής του εγκλήματος.
2. Η προθεσμία για την άσκηση
αναίρεσης από τον κατηγορούμενο
είναι είκοσι ημερών, η οποία αρχίζει
σύμφωνα με την παρ. 3. Η αναίρεση
μπορεί να ασκηθεί από τον
κατηγορούμενο και με δήλωση που
περιέχει όσα ορίζονται στην παρ. 4
του επόμενου άρθρου και επιδίδεται
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3. Η προθεσμία για την άσκηση της
αναίρεσης αρχίζει από τότε που η
τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί
καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο
που τηρείται από τη γραμματεία του
ποινικού δικαστηρίου. Ειδικά για τον
κατηγορούμενο, ο οποίος αμέσως
μετά την έκδοση της απόφασης
γνωστοποίησε με δήλωση του ιδίου ή
του
συνηγόρου,
η
οποία
καταχωρίζεται στα πρακτικά, τη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του
ταχυδρομείου, η προθεσμία για την
άσκηση της αναίρεσης αρχίζει μετά τη
σχετική
ενημέρωση
από
τον
γραμματέα του δικαστηρίου με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
αναφορικά με την καταχώριση της
απόφασης ως καθαρογραμμένης. Η
καταχώριση της καθαρογραμμένης
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σχετική ενημέρωση από τον γραμματέα του
δικαστηρίου με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
αναφορικά
με
την
καταχώριση
της
απόφασης
ως
καθαρογραμμένης. Η καταχώριση της
καθαρογραμμένης απόφασης στο ειδικό
βιβλίο απαιτείται μόνο για την έναρξη της
προθεσμίας άσκησης αναίρεσης και τυχόν
μη καταχώριση δεν εμποδίζει την
παραγραφή της ποινής, η οποία αρχίζει 30
ημέρες από τη δημοσίευση. Στο ειδικό αυτό
βιβλίο καταχωρίζονται καθαρογραμμένες
και οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων
δικαστηρίων, που, όπως απαγγέλθηκαν,
προσβάλλονται με έφεση, εφόσον, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη
δημοσίευση της απόφασης, το ζητήσει ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στην
περίπτωση
αυτή
η
απόφαση
καθαρογράφεται εντός του απολύτως
αναγκαίου χρόνου. Η προθεσμία για την
άσκηση αναίρεσης από τον εισαγγελέα
αρχίζει και στην περίπτωση αυτή, από την
ως άνω καταχώριση.

απόφασης
στο
ειδικό
βιβλίο
απαιτείται μόνο για την έναρξη της
προθεσμίας άσκησης αναίρεσης και
τυχόν μη καταχώριση δεν εμποδίζει
την παραγραφή της ποινής. Στο ειδικό
αυτό
βιβλίο
καταχωρίζονται
καθαρογραμμένες και οι αποφάσεις
των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων,
που,
όπως
απαγγέλθηκαν,
προσβάλλονται με έφεση, εφόσον,
εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης, το ζητήσει ο εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου. Η προθεσμία για
την άσκηση αναίρεσης από τον
εισαγγελέα
αρχίζει
και
στην
περίπτωση αυτή, από την ως άνω
καταχώριση.

Άρθρο 133

Άρθρο 474. - Έκθεση και λόγοι άσκησης του ενδίκου μέσου.

4. Οι παραπάνω προθεσμίες για την
άσκηση
ενδίκων μέσων
κατά
βουλευμάτων και αποφάσεων καθώς
και για την άσκηση οιονεί ενδίκων
μέσων και ενδίκων βοηθημάτων
αναστέλλονται κατά το χρονικό
4. Οι παραπάνω προθεσμίες για την διάστημα από 1ης έως 31ης
άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων Αυγούστου.
και αποφάσεων καθώς και για την άσκηση
οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων
βοηθημάτων αναστέλλονται κατά το
χρονικό διάστημα από 1ης έως 31ης
Αυγούστου.».

Στο άρθρο 474 μετά την παρ. 2 προστίθεται
παρ.
3,
οι
λοιπές
παράγραφοι
αναριθμούνται και το άρθρο 474 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 474
Τρόποι και λόγοι άσκησης ενδίκου μέσου

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της
παρ. 2 του άρθρου 473, το ένδικο
μέσο ασκείται με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε
την απόφαση (ή το βούλευμα) ή στον
γραμματέα του ειρηνοδικείου ή στον
προϊστάμενο της προξενικής αρχής
που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην
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1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ.
2 του άρθρου 473, το ένδικο μέσο ασκείται
με δήλωση στον γραμματέα του
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή
το βούλευμα) ή στον γραμματέα του
ειρηνοδικείου ή στον προϊστάμενο της
προξενικής αρχής που βρίσκεται στο
εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων
κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο
δικαιούμενος. Αν αυτός κρατείται στη
φυλακή, η δήλωση μπορεί να γίνει και σ`
εκείνον που τη διευθύνει. Για τη δήλωση
συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από
εκείνον που την υποβάλλει ή τον
αντιπρόσωπό του (άρθρο 466 παρ. 1) και
από κείνον που τη δέχεται. Ο εισαγγελέας
μπορεί να δηλώσει την άσκηση του ενδίκου
μέσου και με τηλεομοιοτυπία ή
ηλεκτρονική αλληλογραφία, οπότε το
ένδικο μέσο θεωρείται ότι ασκήθηκε με την
αποδεδειγμένη αποστολή τους.

περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή
διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος.
Αν αυτός κρατείται στη φυλακή, η δήλωση μπορεί να γίνει και σ` εκείνον
που τη διευθύνει. Για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται
από εκείνον που την υποβάλλει ή τον
αντιπρόσωπό του (άρθρο 466 παρ. 1)
και από κείνον που τη δέχεται. Ο εισαγγελέας μπορεί να δηλώσει την άσκηση του ενδίκου μέσου και με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, οπότε το ένδικο μέσο θεωρείται ότι ασκήθηκε με την αποδεδειγμένη αποστολή τους.
2. Το ένδικο μέσο μπορεί επίσης να ασκηθεί και με κατάθεση δικογράφου
στα παραπάνω πρόσωπα, για την οποία συντάσσεται έκθεση εγχείρισης.

3. Αν η έκθεση γίνει ή το δικόγραφο
κατατεθεί σε άλλον γραμματέα ή στον
2. Το ένδικο μέσο μπορεί επίσης να ασκηθεί διευθυντή των φυλακών, αποστέλλεκαι με κατάθεση δικογράφου στα ται αμέσως στον γραμματέα του δικαπαραπάνω πρόσωπα, για την οποία στηρίου που εξέδωσε την απόφαση.
συντάσσεται έκθεση εγχείρησης.
4. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει
3. Η αναίρεση μπορεί να ασκηθεί από τον να διατυπώνονται και οι λόγοι για
κατηγορούμενο και με δήλωση που τους οποίους ασκείται το ένδικο μέσο.
περιέχει όσα ορίζονται στην παρ. 5 και
επιδίδεται στον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου.
4. Αν η έκθεση γίνει ή το δικόγραφο
κατατεθεί σε άλλον γραμματέα ή στον
διευθυντή των φυλακών, αποστέλλεται
αμέσως στον γραμματέα του δικαστηρίου
που εξέδωσε την απόφαση.
5. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει να
διατυπώνονται και οι λόγοι για τους
οποίους ασκείται το ένδικο μέσο.»
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Άρθρο 134

Άρθρο 476. - Όταν το ένδικο μέσο
είναι απαράδεκτο.

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
476 προστίθεται η προϋπόθεση έλλειψης
εννόμου συμφέροντος για την κήρυξη
απαραδέκτου του ενδίκου μέσου, μετά το
δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου
προστίθεται
εδάφιο,
η
παρ.
2
τροποποιείται ως προς τον ορισμό της
έφεσης ως ενδίκου μέσου και το άρθρο 476
του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 476
Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο

1. Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από
πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή δεν
είχε έννομο συμφέρον ή εναντίον
απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν
προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα
ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που
ορίζονται από τον νόμο για την άσκησή του,
καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση
από το ένδικο μέσο ή όταν τούτο ασκείται
για δεύτερη φορά ή σε κάθε άλλη
περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι
το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το
δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως
συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει
σχετικά, ύστερα από πρόταση του
εισαγγελέα και αφού ακούσει αυτόν που
άσκησε το ένδικο μέσο ή τον συνήγορο
αντίκλητό του, κηρύσσει απαράδεκτο το
ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της
απόφασης ή του βουλεύματος που έχει
προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα
εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Ο
εισαγγελέας οφείλει να ειδοποιήσει αυτόν
που άσκησε το ένδικο μέσο ή τον αντίκλητό
του για να προσέλθει στο συμβούλιο και να

1 .Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από
πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή
εναντίον απόφασης ή βουλεύματος
για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν
ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να
τηρηθούν οι διατυπώσεις που
ορίζονται από τον νόμο για την
άσκησή του, καθώς και όταν έγινε
νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο
ή όταν τούτο ασκείται για δεύτερη
φορά ή σε κάθε άλλη περίπτωση που
ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο
μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό
συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως
συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να
κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση
του εισαγγελέα και αφού ακούσει
αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο ή
τον συνήγορο αντίκλητό του,
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο
και διατάσσει την εκτέλεση της
απόφασης ή του βουλεύματος που
έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα
έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο
μέσο. Ο εισαγγελέας οφείλει να
ειδοποιήσει αυτόν που άσκησε το
ένδικο μέσο ή τον αντίκλητό του για
να προσέλθει στο συμβούλιο και να
εκθέσει τις απόψεις του σαράντα
οκτώ τουλάχιστον ώρες πριν από την
εισαγωγή
της
υπόθεσης
στο
δικαστήριο
(συμβούλιο).Την
ειδοποίηση ενεργεί ο γραμματέας της
εισαγγελίας ή του συμβουλίου με
οποιοδήποτε μέσο (εγγράφως ή με
τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική
αλληλογραφία ή προφορικά ή
τηλεφωνικά), η οποία αποδεικνύεται
με σχετική βεβαίωσή του που
επισυνάπτεται στη δικογραφία.
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εκθέσει τις απόψεις του σαράντα οκτώ
τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή
της υπόθεσης στο δικαστήριο (συμβούλιο).
Αν ο αναιρεσείων κρατείται, δεν μετάγεται
αλλά μπορεί να υποβάλλει υπόμνημα και
να εκπροσωπηθεί από συνήγορο. Την
ειδοποίηση ενεργεί ο γραμματέας της
εισαγγελίας ή του συμβουλίου με
οποιοδήποτε μέσο (εγγράφως ή με
τηλεομοιοτυπία
ή με ηλεκτρονική
αλληλογραφία
ή
προφορικά
ή
τηλεφωνικά), η οποία αποδεικνύεται με
σχετική βεβαίωσή του που επισυνάπτεται
στη δικογραφία.

2. Κατά της απόφασης που
απορρίπτει το ένδικο μέσο ως
απαράδεκτο
επιτρέπεται
μόνο
αναίρεση.
3. Αν το ένδικο μέσο κηρυχθεί
απαράδεκτο, τα αποτελέσματά του
παύουν αυτοδικαίως κατά το άρθρο
469.

2. Κατά της απόφασης που απορρίπτει το
ένδικο μέσο της έφεσης ως απαράδεκτο
επιτρέπεται μόνο αναίρεση.
3. Αν το ένδικο μέσο κηρυχθεί απαράδεκτο,
τα αποτελέσματά του παύουν αυτοδικαίως
κατά το άρθρο 469.».
Άρθρο 135

Άρθρο 477. - Σε ποιους επιτρέπεται
Έφεση κατά του βουλεύματος επιτρέΤο άρθρο 477 του Κώδικα Ποινικής πεται στον κατηγορούμενο και στον
Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
εισαγγελέα, στις περιπτώσεις των επόμενων άρθρων και σε όσες άλλες ο«Άρθρο 477
ρίζει ειδικά ο νόμος.
Σε ποιους επιτρέπεται

Έφεση κατά του βουλεύματος επιτρέπεται
στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα,
στις περιπτώσεις των επόμενων άρθρων
και για οποιονδήποτε λόγο σε όσες άλλες
περιπτώσεις ειδικά ορίζει ο νόμος.»
Άρθρο 136

Άρθρο 478. - Πότε επιτρέπεται στον
κατηγορούμενο.

Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 478
απαλείφεται η λέξη «ευθείας» και το 1. Το ένδικο μέσο της έφεσης
άρθρο 478 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επιτρέπεται στον κατηγορούμενο
διαμορφώνεται ως εξής:
μόνο κατά του βουλεύματος του
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συμβουλίου πλημμελειοδικών το
οποίο τον παραπέμπει στο δικαστήριο
«Άρθρο 478
για κακούργημα και μόνο για τους
λόγους: α) της απόλυτης ακυρότητας
Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο
και «β) της εσφαλμένης ερμηνείας ή
ευθείας εσφαλμένης εφαρμογής
1. Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται ουσιαστικής ποινικής διάταξης».
στον κατηγορούμενο μόνο κατά του
βουλεύματος
του
συμβουλίου 2. Το ένδικο μέσο της έφεσης
πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει επιτρέπεται επίσης στον ανήλικο
στο δικαστήριο για κακούργημα και μόνο κατηγορούμενο μόνο κατά του
για τους λόγους: α) της απόλυτης βουλεύματος
του
συμβουλίου
ακυρότητας και «β) της εσφαλμένης πλημμελειοδικών το οποίο τον
ερμηνείας ή εσφαλμένης εφαρμογής παραπέμπει στο δικαστήριο για
ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
έγκλημα που, αν το τελούσε ενήλικος,
2. Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται
επίσης στον ανήλικο κατηγορούμενο μόνο
κατά του βουλεύματος του συμβουλίου
πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει
στο δικαστήριο για έγκλημα που, αν το
τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα και
για το οποίο επιβάλλεται η ποινή του
περιορισμού σε ειδικό κατάστημα
κράτησης ανηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο
127 παρ. 1 ΠΚ, και μόνο για τους λόγους
που αναφέρονται στην παρ. 1 του
παρόντος.».
Άρθρο 137

θα ήταν κακούργημα και για το οποίο
επιβάλλεται η ποινή του περιορισμού
σε ειδικό κατάστημα κράτησης
ανηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 127
παρ. 1 ΠΚ, και μόνο για τους λόγους
που αναφέρονται στην παρ. 1 του
παρόντος.

Άρθρο 483. - Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα.

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
483 αντικαθίσταται και το άρθρο 483 του 1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας μπορεί να ζητήσει την αναίρεση του
διαμορφώνεται ως εξής:
βουλεύματος, που αφορά κακούρ«Άρθρο 483
γημα, όταν αυτό παραπέμπει τον κατηγορούμενο ή αποφαίνεται ότι δεν
Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα
πρέπει να γίνει κατηγορία ή παύει
προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη.
1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί
να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, 2. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εισαγπου αφορά κακούργημα, όταν αυτό γελέας εφετών για τα βουλεύματα
παραπέμπει τον κατηγορούμενο ή του συμβουλίου των εφετών.
αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει
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κατηγορία ή παύει προσωρινά ή οριστικά
την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει 3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
απαράδεκτη.
μπορεί, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί
έφεση από τον εισαγγελέα εφετών, να
2. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εισαγγελέας ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε
εφετών για τα βουλεύματα του βουλεύματος, συμπεριλαμβανομέσυμβουλίου των εφετών.
νων εκείνων που εκδίδονται αμετα3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί, κλήτως, με σχετική δήλωση στον
εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί έφεση από γραμματέα του Αρείου Πάγου, μέσα
τον εισαγγελέα εφετών, να ζητήσει την στην προθεσμία που ορίζεται από το
αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, άρθρο 480, το δεύτερο εδάφιο του οσυμπεριλαμβανομένων
εκείνων
που ποίου εφαρμόζεται και σε αυτήν την
εκδίδονται αμετακλήτως, με σχετική περίπτωση. Η προθεσμία για την αίδήλωση στον γραμματέα του Αρείου τηση αναίρεσης κατά του βουλεύμαΠάγου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται τος του συμβουλίου πλημμελειοδικών
από το άρθρο 480, το δεύτερο εδάφιο του αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας έοποίου εφαρμόζεται και σε αυτήν την φεσης του εισαγγελέα εφετών.
περίπτωση. Η προθεσμία για την αίτηση Μετά την προθεσμία αυτή ο ίδιος ο ειαναίρεσης κατά του βουλεύματος του σαγγελέας μπορεί να ασκήσει αναίσυμβουλίου πλημμελειοδικών αρχίζει για ρεση του βουλεύματος υπέρ του νότον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και μου και για οποιαδήποτε παράβαση
Αρείου Πάγου από τη λήξη της προθεσμίας των διατάξεων που αφορούν την προέφεσης του εισαγγελέα εφετών και του δικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικατηγορουμένου. Μετά την προθεσμία καιώματα των διαδίκων.
αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας μπορεί να
ασκήσει αναίρεση του βουλεύματος υπέρ
του νόμου και για οποιαδήποτε παράβαση
των διατάξεων που αφορούν την
προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα
δικαιώματα των διαδίκων.».
Άρθρο 138

Άρθρο 484. - Λόγοι αναίρεσης.

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
484 οι λέξεις «είναι εμπρόθεσμη και
νομότυπη» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«ασκήθηκε παραδεκτά» και το άρθρο 138
του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 484

1. Λόγοι για να αναιρεθεί το βούλευμα είναι μόνο: α) η απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 αριθ. 1), β) η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία της
ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρμόστηκε στο βούλευμα, γ) η παραβίαση του δεδικασμένου ή της εκκρεμοδικίας (άρθρο 57), δ) η έλλειψη
ειδικής αιτιολογίας (άρθρο 139), ε) η
παράνομη απόρριψη της έφεσης κατά

Λόγοι αναίρεσης
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1. Λόγοι για να αναιρεθεί το βούλευμα
είναι μόνο: α) η απόλυτη ακυρότητα
(άρθρο 171 αριθ. 1), β) η εσφαλμένη
εφαρμογή ή ερμηνεία της ουσιαστικής
ποινικής διάταξης που εφαρμόστηκε στο
βούλευμα, γ) η παραβίαση του
δεδικασμένου ή της εκκρεμοδικίας (άρθρο
57), δ) η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
(άρθρο 139), ε) η παράνομη απόρριψη της
έφεσης κατά του βουλεύματος ως
απαράδεκτης (άρθρο 476) και στ) η
υπέρβαση εξουσίας. Υπέρβαση εξουσίας
υπάρχει, όταν το συμβούλιο άσκησε
δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος και
ιδιαίτερα όταν αποφάνθηκε για υπόθεση
που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του ή
έλυσε προκαταρκτικό ζήτημα που με ρητή
διάταξη του νόμου υπάγεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτικών
δικαστηρίων ή αποφάνθηκε πέρα από την
εξουσία του κατά τα άρθρα 307, 310 και
318 ή, τέλος, παρέπεμψε σε δίκη τον
κατηγορούμενο για έγκλημα για τον οποίο
δεν υποβλήθηκε νόμιμα η απαιτούμενη για
την ποινική δίωξη αίτηση ή έγκληση (άρθρα
41 και 53) ή για το οποίο δεν δόθηκε η
άδεια δίωξης (άρθρο 56) ή για το οποίο δεν
έχει επιτραπεί ρητά η έκδοση (άρθρο 438).

του βουλεύματος ως απαράδεκτης
(άρθρο 476) και στ) η υπέρβαση εξουσίας. Υπέρβαση εξουσίας υπάρχει, όταν το συμβούλιο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος και ιδιαίτερα όταν αποφάνθηκε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του ή έλυσε προκαταρκτικό ζήτημα που με ρητή διάταξη του νόμου
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων ή αποφάνθηκε πέρα από την εξουσία του
κατά τα άρθρα 307, 310 και 318 ή, τέλος, παρέπεμψε σε δίκη τον κατηγορούμενο για έγκλημα για τον οποίο
δεν υποβλήθηκε νόμιμα η απαιτούμενη για την ποινική δίωξη αίτηση ή έγκληση (άρθρα 41 και 53) ή για το οποίο δεν δόθηκε η άδεια δίωξης (άρθρο 56) ή για το οποίο δεν έχει επιτραπεί ρητά η έκδοση (άρθρο 438).
2. Αν η αίτηση για αναίρεση είναι εμπρόθεσμη και νομότυπη, ο Άρειος
Πάγος εξετάζει και αυτεπαγγέλτως
τους πιο πάνω λόγους αναίρεσης. Το
άρθρο 318 εφαρμόζεται αναλόγως και
στην περίπτωση αυτή.

2. Αν η αίτηση για αναίρεση ασκήθηκε
παραδεκτά, ο Άρειος Πάγος εξετάζει και
αυτεπαγγέλτως τους πιο πάνω λόγους
αναίρεσης. Το άρθρο 318 εφαρμόζεται
αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.».
Άρθρο 139

Άρθρο 488. - Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα.

Το ισχύον κείμενο του άρθρου 488
αριθμείται ως παρ. 1, προστίθεται παρ. 2 Στον κατηγορούμενο και στον εισαγκαι το άρθρο 488 του Κώδικα Ποινικής γελέα επιτρέπεται έφεση κατά της αΔικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
πόφασης με την οποία το δικαστήριο
αποφάνθηκε ότι είναι καθ` ύλη αναρ«Άρθρο 488
μόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση
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Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει
αναρμοδιότητα

στο αρμόδιο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα (άρθρο 120), μόνο για παραβίαση των διατάξεων περί αρμοδιότητας.

1. Στον κατηγορούμενο και στον
εισαγγελέα επιτρέπεται έφεση κατά της
απόφασης με την οποία το δικαστήριο
αποφάνθηκε ότι είναι καθ` ύλη αναρμόδιο
και παρέπεμψε την υπόθεση στο αρμόδιο
δικαστήριο ή στον εισαγγελέα (άρθρο 120),
μόνο για παραβίαση των διατάξεων περί
αρμοδιότητας.
2. Αν η έφεση είναι παραδεκτή, το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο λαμβάνει
υπόψη
του
αυτεπαγγέλτως
το
δεδικασμένο, την εκκρεμοδικία, την
παραγραφή του αξιοποίνου και την
απόλυτη ακυρότητα.».
Άρθρο 140

Άρθρο 489. - Έφεση εναντίον
καταδικαστικής απόφασης από τον
Η περ. β’ του άρθρου 489 τροποποιείται ως κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα.
προς την ιδιότητα του κατηγορουμένου, η
περ. δ’ καταργείται και το άρθρο 489 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας Εκείνος που καταδικάστηκε και ο
διαμορφώνεται ως εξής:
εισαγγελέας έχουν δικαίωμα να
ασκήσουν έφεση: α) κατά της
απόφασης
του
μονομελούς
«Άρθρο 489
πλημμελειοδικείου, αν με αυτήν
καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος σε
Έφεση εναντίον καταδικαστικής
απόφασης από τον κατηγορούμενο και τον φυλάκιση πάνω από δύο μήνες ή σε
χρηματική ποινή «πάνω από δύο
εισαγγελέα
χιλιάδες ευρώ» ή σε παροχή
κοινωφελούς εργασίας πάνω από
διακόσιες σαράντα ώρες ή αν
Εκείνος που καταδικάστηκε και ο
καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε ποινή
εισαγγελέας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν
που συνεπάγεται την έκτιση άλλης
έφεση: α) κατά της απόφασης του
ποινής φυλάκισης που είχε ανασταλεί
μονομελούς πλημμελειοδικείου, αν με
και είναι μεγαλύτερη από δύο μήνες,
αυτήν καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος σε
β) κατά της απόφασης του τριμελούς
φυλάκιση πάνω από δύο μήνες ή σε
πλημμελειοδικείου και της απόφασης
χρηματική ποινή πάνω από δύο χιλιάδες
του εφετείου για πλημμελήματα
ευρώ ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας
(άρθρα 111 παρ. 6), αν με αυτή
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πάνω από διακόσιες σαράντα ώρες ή αν
καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε ποινή που
συνεπάγεται την έκτιση άλλης ποινής
φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι
μεγαλύτερη από δύο μήνες, β) κατά της
απόφασης
του
τριμελούς
πλημμελειοδικείου και της απόφασης του
εφετείου για πλημμελήματα (άρθρα 111
παρ. 6), αν με αυτή καταδικάστηκε ο
κατηγορούμενος, πρόσωπο ιδιάζουσας
δωσιδικίας ή συμμέτοχος ή δράστης
συναφούς πλημμελήματος, σε ποινή
φυλάκισης πάνω από τέσσερις (4) μήνες ή
σε χρηματική ποινή πάνω από τρεις
χιλιάδες ευρώ ή σε παροχή κοινωφελούς
εργασίας πάνω από τετρακόσιες ογδόντα
ώρες ή σε οποιαδήποτε ποινή που
συνεπάγεται την έκτιση άλλης ποινής
φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι
μεγαλύτερη από τέσσερις μήνες, γ) κατά
της απόφασης του μονομελούς και
τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων με την
οποία καταδικάστηκε ο ανήλικος σε
περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης
νέων
ή
επιβλήθηκαν
σε
αυτόν
αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, δ)
καταργείται ε) κατά της απόφασης του
μικτού
ορκωτού
δικαστηρίου,
του
μονομελούς εφετείου και του τριμελούς
εφετείου με την οποία καταδικάστηκε ο
κατηγορούμενος σε ποινή στερητική της
ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2)
ετών για κακούργημα ή τουλάχιστον ενός
έτους για πλημμέλημα.»

Άρθρο 141
«Άρθρο 490
Έφεση σε ειδική περίπτωση

καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος,
πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας ή
συμμέτοχος, σε ποινή φυλάκισης
πάνω από τέσσερις (4) μήνες ή σε
χρηματική ποινή «πάνω από τρεις
χιλιάδες ευρώ» ή σε παροχή
κοινωφελούς εργασίας πάνω από
τετρακόσιες ογδόντα ώρες ή σε
οποιαδήποτε ποινή που συνεπάγεται
την έκτιση άλλης ποινής φυλάκισης
που είχε ανασταλεί και είναι
μεγαλύτερη από τέσσερις μήνες, γ)
κατά της απόφασης του μονομελούς
και τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων
με την οποία καταδικάστηκε ο
ανήλικος σε περιορισμό σε ειδικό
κατάστημα
κράτησης
νέων
ή
επιβλήθηκαν σε αυτόν αναμορφωτικά
ή θεραπευτικά μέτρα, δ) κατά της
απόφασης του μονομελούς ή
τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων με
την οποία ο ανήλικος που κατά την
τέλεση της πράξης είχε συμπληρώσει
το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος,
δικάστηκε
όμως
μετά
την
συμπλήρωση του δέκατου όγδοου
(18ου) έτους της ηλικίας του,
καταδικάστηκε κατά το άρθρο 130 ΠΚ
σε ποινή στερητική της ελευθερίας, ε)
«κατά της απόφασης του μικτού
ορκωτού
δικαστηρίου,
του
μονομελούς εφετείου και του
τριμελούς εφετείου» με την οποία
καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος σε
ποινή στερητική της ελευθερίας
διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών
για κακούργημα ή τουλάχιστον ενός
έτους για πλημμέλημα.

Άρθρο 490. - Έφεση σε ειδικές περιπτώσεις.

Στην περίπτωση των άρθρων «80 παρ.6» και 81
παρ. 4 ΠΚ, το δικαίωμα για την άσκηση έφεσης
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Στην περίπτωση του άρθρου 80 παρ.6, το
δικαίωμα για την άσκηση έφεσης
ρυθμίζεται από το ύψος της χρηματικής
ποινής που προσδιορίστηκε σύμφωνα με
αυτό, αν εξαιτίας του ύψους αυτού μπορεί
η απόφαση να προσβληθεί με έφεση
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
προηγούμενο άρθρο (489).».

ρυθμίζεται από το ύψος της στερητικής της
ελευθερίας ποινής ή της χρηματικής ποινής που
προσδιορίστηκε σύμφωνα με αυτά, αν εξαιτίας
του ύψους αυτού μπορεί η απόφαση να
προσβληθεί με έφεση σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο προηγούμενο άρθρο (489).

Άρθρο 142
Η παρ. 1 του άρθρου 491 τροποποιείται ως
προς το αντικείμενο της έφεσης κατά
καταδικαστικής απόφασης που ασκείται
από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και
το άρθρο 491 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 491
Ιδίως από τον εισαγγελέα
1. Εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου
489, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών
μπορεί να προσβάλει με έφεση κάθε
καταδικαστική απόφαση των μονομελών
πλημμελειοδικείων της περιφέρειάς του
και ο εισαγγελέας εφετών κάθε
καταδικαστική απόφαση των μονομελών
και τριμελών πλημμελειοδικείων και των
δικαστηρίων ανηλίκων, του μικτού
ορκωτού δικαστηρίου, του μονομελούς και
του τριμελούς εφετείου της περιφέρειας
του εφετείου του, είτε υπέρ είτε εναντίον
εκείνου που καταδικάστηκε.
2. Για όλες τις περιπτώσεις έφεσης του
παρόντος άρθρου, αλλά και για τις
ασκούμενες από τον εισαγγελέα εφέσεις
κατά τα άρθρα 489 και 490, απαιτείται η
από το άρθρο 487 ειδική και
εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εφόσον
αυτές
ασκούνται
κατά
του
κατηγορουμένου προς χειροτέρευση της

Άρθρο 491. - Ιδίως από τον εισαγγελέα.

1. Εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 489, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να προσβάλει με έφεση
κάθε καταδικαστική απόφαση των μονομελών πλημμελειοδικείων της περιφέρειάς του και ο εισαγγελέας εφετών κάθε καταδικαστική απόφαση
των μονομελών και τριμελών πλημμελειοδικείων και των δικαστηρίων ανηλίκων, του μικτού ορκωτού δικαστηρίου και του τριμελούς εφετείου της
περιφερείας του εφετείου του, είτε υπέρ είτε εναντίον εκείνου που καταδικάστηκε.
2. Για όλες τις περιπτώσεις έφεσης
του παρόντος άρθρου, αλλά και για τις
ασκούμενες από τον εισαγγελέα εφέσεις κατά τα άρθρα 489 και 490, απαιτείται η από το άρθρο 487 ειδική και
εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εφόσον
αυτές ασκούνται κατά του κατηγορουμένου προς χειροτέρευση της θέσης του.
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θέσης του.»
Άρθρο 143

Άρθρο 497. - Ανασταλτική δύναμη της
έφεσης.

Στην παρ. 3 προστίθεται η ποινή του
περιορισμού σε ειδικό κατάστημα
κράτησης νέων και στην παρ. 4
απαλείφονται οι λέξεις «καθώς και, στις
αντίστοιχες περιπτώσεις, λαμβάνοντας
πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του
ανηλίκου» και το άρθρο 497 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 497
Ανασταλτική δύναμη της έφεσης

1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει μόνο η
έφεση που ασκείται παραδεκτά και όχι η
προθεσμία για την άσκησή της.
2. Αν με την καταδικαστική απόφαση
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έως τριών
ετών, η έφεση έχει αυτοδικαίως
ανασταλτικό αποτέλεσμα.
3. Αν η ποινή που επιβλήθηκε είναι
φυλάκιση μεγαλύτερη των τριών ετών ή
περιορισμός
σε
ειδικό
κατάστημα
κράτησης νέων, η έφεση έχει ανασταλτικό
αποτέλεσμα, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει
αλλιώς.
4. Αν με την καταδικαστική απόφαση
επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, η
κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό
αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που
δίκασε. Αυτό, με ειδική αιτιολογία και
εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παρ. 8 του
παρόντος άρθρου, αποφασίζει αμέσως
μετά την απαγγελία της απόφασης, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από δήλωση
του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει

1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει μόνο
η έφεση που ασκείται παραδεκτά και
όχι η προθεσμία για την άσκησή της.
2. Αν με την καταδικαστική απόφαση
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έως
τριών ετών, η έφεση έχει αυτοδικαίως
ανασταλτικό αποτέλεσμα.
3. Αν η επιβληθείσα ποινή φυλάκισης
είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, η
έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα,
εκτός αν το δικαστήριο κρίνει αλλιώς.
4. Αν με την καταδικαστική απόφαση
επιβλήθηκε
ποινή
πρόσκαιρης
κάθειρξης ή «περιορισμός σε ειδικό
κατάστημα κράτησης νέων», η κρίση
για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό
αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο
που δίκασε. Αυτό, με ειδική αιτιολογία
και εφαρμόζοντας τα κριτήρια της
παρ. 8 του παρόντος άρθρου, καθώς
και, στις αντίστοιχες περιπτώσεις,
λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το
συμφέρον του ανηλίκου, αποφασίζει
αμέσως μετά την απαγγελία της
απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε
ύστερα
από
δήλωση
του
κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει
έφεση.
5. Το δικαστήριο μπορεί στις
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 7 να
επιβάλει περιοριστικούς όρους. Αν
επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της
εγγυοδοσίας, εφαρμόζεται αναλόγως
η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 295.
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έφεση.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων
παραγράφων εφαρμόζονται και όταν
5. Το δικαστήριο μπορεί στις περιπτώσεις ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα
των παρ. 3, 4 και 7 να επιβάλει υπέρ εκείνου που καταδικάστηκε.
περιοριστικούς όρους. Αν επιβληθεί ο
περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας, 7.
Σε
περίπτωση
που
ο
εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παρ. κατηγορούμενος καταδικάστηκε με
2 του άρθρου 295.
απόφαση
του
πρωτοβάθμιου
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων
παραγράφων εφαρμόζονται και όταν
ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα υπέρ
εκείνου που καταδικάστηκε.
7. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος
καταδικάστηκε
με
απόφαση
του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή
στερητική της ελευθερίας και άσκησε
παραδεκτά έφεση, η οποία όμως δεν έχει
ανασταλτική δύναμη, μπορεί να ζητηθεί με
αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η
αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης
απόφασης, μέχρις ότου εκδοθεί η
απόφαση
του
δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου. Η αίτηση «, υποβαλλόμενη με
συνημμένο αντίγραφο της πρωτοβάθμιας
απόφασης
ή
απόσπασμά
της
συνοδευόμενο από το εισαγωγικό της
κατηγορίας έγγραφο»
απευθύνεται
στο
δευτεροβάθμιο
δικαστήριο και αν πρόκειται για το μικτό
ορκωτό εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει,
στο πενταμελές εφετείο. Η ως άνω
δυνατότητα υφίσταται και σε περίπτωση
αναβολής της δης στο δευτεροβάθμιο
δικαστήριο, οπότε η σχετική αίτηση
καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η αίτηση
απορριφθεί, νέα αίτηση δεν μπορεί να
υποβληθεί πριν παρέλθουν δύο μήνες από
τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία
απορρίφθηκε η προηγούμενη. Αν στον
κατηγορούμενο επιβληθεί ο κατ` οίκον
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση,
εφαρμόζονται αντίστοιχα και
«τα

δικαστηρίου σε ποινή στερητική της
ελευθερίας και άσκησε παραδεκτά
έφεση, η οποία όμως δεν έχει
ανασταλτική δύναμη, μπορεί να
ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του
εισαγγελέα η αναστολή της εκτέλεσης
της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις
ότου εκδοθεί η απόφαση του
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η
αίτηση
«,
υποβαλλόμενη
με
συνημμένο
αντίγραφο
της
πρωτοβάθμιας
απόφασης
ή
απόσπασμά της συνοδευόμενο από
το εισαγωγικό της κατηγορίας
έγγραφο
απευθύνεται
στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αν
πρόκειται για το μικτό ορκωτό εφετείο
και αυτό δεν συνεδριάζει, στο
πενταμελές εφετείο. Η ως άνω
δυνατότητα υφίσταται και σε
περίπτωση αναβολής της δης στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οπότε η
σχετική αίτηση καταχωρίζεται στα
πρακτικά. Αν η αίτηση απορριφθεί,
νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί
πριν παρέλθουν δύο μήνες από τη
δημοσίευση της απόφασης με την
οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη.
Αν στον κατηγορούμενο επιβληθεί ο
κατ`
οίκον
περιορισμός
με
ηλεκτρονική
επιτήρηση,
εφαρμόζονται αντίστοιχα και «τα
οριζόμενα στα άρθρα 284 και 285, με
εξαίρεση την παράγραφο 1 του
τελευταίου άρθρου.
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οριζόμενα στα άρθρα 284 και 285, με
εξαίρεση την παράγραφο 1 του τελευταίου 8. Τότε μόνο δεν χορηγείται
άρθρου.
ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά την
παρ. 4 στην έφεση ή απορρίπτεται η
8. Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αίτηση αναστολής εκτέλεσης της
αποτέλεσμα κατά την παρ. 4 στην έφεση ή πρωτόδικης απόφασης, όταν κρίνεται
απορρίπτεται η αίτηση αναστολής αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί
εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν όροι δεν αρκούν και ότι ο
κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και
όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει
δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη προπαρασκευαστικές ενέργειες για να
χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το
ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή
κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για
φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση
κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών περιορισμών διαμονής, εφόσον από
διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των τη συνδρομή των παραπάνω
παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή
φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί
αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως
προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες προκύπτει
από
προηγούμενες
του για αξιόποινες πράξεις ή από τα καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις
συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα
της πράξης, να διαπράξει και άλλα χαρακτηριστικά της πράξης, να
εγκλήματα. Το δικαστήριο σε κάθε διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Το
περίπτωση
χορηγεί
ανασταλτικό δικαστήριο σε κάθε περίπτωση
αποτέλεσμα ή αναστολή εκτέλεσης, αν χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα ή
αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή
αναστολή
εκτέλεσης,
αν
συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση
συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη έκτιση ή συνέχιση έκτισης της ποινής
βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένεια του. θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και
Αν παραβιαστούν οι όροι που τέθηκαν το ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή
αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται, ύστερα για την οικογένεια του. Αν
από αίτηση του εισαγγελέα, για την άρση ή παραβιαστούν οι όροι που τέθηκαν το
όχι
της
χορηγηθείσας
αναστολής αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται,
εκτέλεσης.
ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα,
9.
Ο
κατηγορούμενος
κλητεύεται, για την άρση ή όχι της χορηγηθείσας
σύμφωνα με τα άρθρα 155 έως 162 και 166, αναστολής εκτέλεσης.
στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά την
παρ. 7 αυτού του άρθρου. Αν κρατείται 9. Ο κατηγορούμενος κλητεύεται,
μακριά από την έδρα του δικαστηρίου, δεν σύμφωνα με τα άρθρα 155 έως 162
και 166, στο δικαστήριο που είναι
προσάγεται σε αυτό.
αρμόδιο κατά την παρ. 7 αυτού του
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10. Για όλες τις παρεπόμενες στερήσεις άρθρου. Αν κρατείται μακριά από την
δικαιωμάτων, εκπτώσεις και ανικανότητες, έδρα
του
δικαστηρίου,
δεν
το ανασταλτικό αποτέλεσμα επέρχεται προσάγεται σε αυτό.
πάντοτε αυτοδικαίως.».
10. Για όλες τις παρεπόμενες
στερήσεις δικαιωμάτων, εκπτώσεις
και ανικανότητες, το ανασταλτικό
αποτέλεσμα
επέρχεται
πάντοτε
αυτοδικαίως.
Άρθρο 144
Άρθρο 498. - Διατυπώσεις της έφεσης.
Στο άρθρο 498 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο και το άρθρο 498 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 498
Διατυπώσεις της έφεσης

Η έφεση ασκείται σύμφωνα με το άρθρο
474. Ο διάδικος που ασκεί την έφεση
οφείλει στην έκθεση αυτή να διορίσει
αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους που
υπηρετούν στην έδρα του δικαστηρίου που
εξέδωσε την απόφαση ή που δικάζει σε
δεύτερο βαθμό. Στον αντίκλητο αυτόν
μπορούν να γίνονται οι επιδόσεις οι οποίες
αφορούν τον διάδικο που τον διόρισε,
εκτός από την κλήση για τη συζήτηση της
έφεσης. Ο διάδικος αυτός οφείλει επίσης
στην ίδια έκθεση να δηλώσει την κατοικία
του, ορίζοντας ακριβώς τη διεύθυνσή του
(πόλη, χωριό, οδό, αριθμό) και να δηλώνει
κάθε μεταβολή της μέσα σε πέντε ημέρες
στον εισαγγελέα εφετών. Αν δεν διοριστεί
αντίκλητος ή αν δεν δηλωθεί με ακρίβεια η
κατοικία ή κάθε μεταβολή της, η απόφαση
εκτελείται αμέσως με την φροντίδα του
αρμόδιου εισαγγελέα. Αν δεν διοριστεί
αντίκλητος ή αν δεν δηλωθεί με ακρίβεια η
κατοικία ή κάθε μεταβολή αυτής, οι
επιδόσεις γίνονται κατά το αρ. 156 παρ. 4

Η έφεση ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 474. Ο διάδικος που ασκεί την έφεση οφείλει στην έκθεση αυτή να
διορίσει αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους που υπηρετούν στην έδρα
του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή που δικάζει σε δεύτερο
βαθμό. Στον αντίκλητο αυτόν μπορούν να γίνονται οι επιδόσεις οι οποίες αφορούν τον διάδικο που τον
διόρισε, εκτός από την κλήση για τη
συζήτηση της έφεσης. Ο διάδικος αυτός οφείλει επίσης στην ίδια έκθεση
να δηλώσει την κατοικία του, ορίζοντας ακριβώς τη διεύθυνσή του (πόλη,
χωριό, οδό, αριθμό) και να δηλώνει
κάθε μεταβολή της μέσα σε πέντε ημέρες στον εισαγγελέα εφετών
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ΚΠΔ.».
Άρθρο 145

Άρθρο 501. - Κύρια συζήτηση. α) Όταν
απουσιάζει ο εκκαλών.

Στην παρ. 3 του άρθρου 501 προστίθεται
προϋπόθεση του παραδεκτού της έφεσης,
προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 501 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 501
Κύρια συζήτηση α) Όταν απουσιάζει ο
εκκαλών

1. Αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο
εκκαλών δεν εμφανιστεί αυτοπροσώπως ή
διά συνηγόρου του, αν συντρέχει η
περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 340, η
έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη,
εκτός αν έχει προηγηθεί παραίτηση, οπότε
κηρύσσεται απαράδεκτη. Διατάσσεται
επίσης με την ίδια απόφαση του εφετείου
να καταπέσει η εγγύηση η οποία δόθηκε
κατά το άρθρο 497. Η απόφαση που
απορρίπτει την έφεση μπορεί να
προσβληθεί μόνο με αναίρεση. Η διάταξη
του άρθρου 349 για αναβολή της
συζήτησης εφαρμόζεται και υπέρ του
εκκαλούντος.
Εφαρμόζονται
επίσης
ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 341 και
435.

1. Αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης
ο
εκκαλών
δεν
εμφανιστεί
αυτοπροσώπως ή διά συνηγόρου του,
αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 2
του
άρθρου 340, η έφεση
απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη,
εκτός αν έχει προηγηθεί παραίτηση,
οπότε κηρύσσεται απαράδεκτη.
Διατάσσεται επίσης με την ίδια
απόφαση του εφετείου να καταπέσει
η εγγύηση η οποία δόθηκε κατά το
άρθρο 497. Η απόφαση που
απορρίπτει την έφεση μπορεί να
προσβληθεί μόνο με αναίρεση. Η
διάταξη του άρθρου 349 για αναβολή
της συζήτησης εφαρμόζεται και υπέρ
του εκκαλούντος. Εφαρμόζονται
επίσης ανάλογα οι διατάξεις των
άρθρων 341 και 435.

2. Η απόρριψη της έφεσης εκείνου
που την άσκησε και απουσιάζει δεν
εμποδίζει την κατά το άρθρο 502
συζήτηση
της
έφεσης
άλλου
«προσώπου» που εμφανίστηκε ή της
έφεσης του εισαγγελέα.

2. Η απόρριψη της έφεσης εκείνου που την
άσκησε και απουσιάζει δεν εμποδίζει την
3. Αν η έφεση ασκήθηκε νομίμως και
κατά το άρθρο 502 συζήτηση της έφεσης
εμπροθέσμως
και
συντρέχει
άλλου διαδίκου που εμφανίστηκε ή της
περίπτωση του άρθρου 368 εδ. β` και
έφεσης του εισαγγελέα.
γ` ή η πράξη κατέστη ανέγκλητη, το
3. Αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά και δικαστήριο παρά την απουσία του
συντρέχει περίπτωση του άρθρου 368 εδ. εκκαλούντος προχωρεί στην έκδοση
β` και γ` ή η πράξη κατέστη ανέγκλητη, το σχετικής απόφασης.
δικαστήριο παρά την
εκκαλούντος προχωρεί

απουσία του
στην έκδοση
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σχετικής απόφασης.
4. Αν μετά την έναρξη της συζήτησης της
έφεσης λάβει χώρα διακοπή ή αναβολή
αυτής και κατά τη νέα συζήτηση ο εκκαλών
κατηγορούμενος αν και κλητεύθηκε
νομίμως, δεν εμφανιστεί όπως ορίζεται στη
παρ. 1 δικάζεται σαν να ήταν παρών. Τα
άρθρα 341 και 435 εφαρμόζονται ανάλογα
και στην περίπτωση αυτή.».
Άρθρο 146

Άρθρο 503. - Τύχη της εγγύησης.

Η παρ. 2 του άρθρου 503 τροποποιείται ως 1. Με την απόφαση που εκδίδει για
προς το αρμόδιο δικαστήριο και το άρθρο την έφεση, το δικαστήριο αποφασίζει
503 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ταυτόχρονα και για την απόδοση της
διαμορφώνεται ως εξής:
εγγύησης που δόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 497, αν η κατάπτωσή της δεν έ«Άρθρο 503
χει διαταχθεί σύμφωνα με τα άρθρα
501 και 298 παρ. 1.
Τύχη της εγγύησης

1. Με την απόφαση που εκδίδει για την
έφεση,
το
δικαστήριο
αποφασίζει
ταυτόχρονα και για την απόδοση της
εγγύησης που δόθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 497, αν η κατάπτωσή της δεν έχει
διαταχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 501 και
298 παρ. 1.
2. Αν ο εκκαλών καταδικάστηκε χωρίς να
είναι παρών όταν απαγγέλθηκε η απόφαση
του
δευτεροβαθμίου
δικαστηρίου,
προσκαλείται από τον εισαγγελέα αυτού,
είτε ο ίδιος είτε με τον αντίκλητό του, να
εμφανιστεί μέσα σε οκτώ ημέρες στον
εισαγγελέα
του
δευτεροβαθμίου
δικαστηρίου που ορίζεται στην πρόσκληση
και να υποβληθεί με την θέλησή του στην
εκτέλεση της απόφασης. Αν δεν
εμφανιστεί, η εγγύηση που δόθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 497 καταπίπτει με
απόφαση
του
δευτεροβαθμίου
δικαστηρίου, στο οποίο κλητεύεται και ο

2. Αν ο εκκαλών καταδικάστηκε χωρίς
να είναι παρών όταν απαγγέλθηκε η
απόφαση του εφετείου, προσκαλείται
από τον εισαγγελέα εφετών, είτε ο ίδιος είτε με τον αντίκλητό του, να εμφανιστεί μέσα σε οκτώ ημέρες στον
εισαγγελέα που ορίζεται στην πρόσκληση και να υποβληθεί με τη θέλησή του στην εκτέλεση της απόφασης. Αν δεν εμφανιστεί, η εγγύηση
που δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο
497 καταπίπτει με απόφαση του εφετείου, στο οποίο κλητεύεται και ο κατηγορούμενος και εκείνος που έδωσε
την εγγύηση, εκτός αν αυτή είχε προηγουμένως καταπέσει σύμφωνα με το
άρθρο 501 παρ. 1.
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κατηγορούμενος και εκείνος που έδωσε την
εγγύηση, εκτός αν αυτή είχε προηγουμένως
καταπέσει σύμφωνα με το άρθρο 501 παρ.
1.»
Άρθρο 107

Άρθρο 507. - Προθεσμία αναίρεσης
για τους εισαγγελείς.

Στο άρθρο 507 τροποποιείται η προθεσμία
άσκησης αναίρεσης από τον εισαγγελέα Η προθεσμία για την άσκηση αναίρετου Αρείου Πάγου και το άρθρο 507 του σης από τον εισαγγελέα αρχίζει από
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας την καταχώρηση καθαρογραμμένης
διαμορφώνεται ως εξής:
της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που
τηρείται στη γραμματεία του δικαστη«Άρθρο 507
ρίου και για μεν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι τριάντα ημερών,
Προθεσμία αναίρεσης για τους
για δε τους λοιπούς εισαγγελείς είεισαγγελείς
κοσι ημερών, από την καταχώριση
αυτή.
Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης
από τον εισαγγελέα αρχίζει από την
καταχώριση
καθαρογραμμένης
της
απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται
στη γραμματεία του δικαστηρίου και για
μεν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι
ένας μήνας, για δε τους λοιπούς
εισαγγελείς είκοσι ημερών, από την
καταχώριση αυτή.»
Άρθρο 148
Το άρθρο 511 τροποποιείται ως προς τα
αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενα ζητήματα και
ως προς τον επιεικέστερο αυτεπαγγέλτως
εφαρμοζόμενο νόμο και το άρθρο 511 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 511
Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται
αυτεπαγγέλτως

Άρθρο 511. - Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως.
Αν εμφανιστεί ο αναιρεσείων και κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης, ο
Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν και δεν προτάθηκαν, όλους
τους λόγους της αναίρεσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 510,
εκτός από τον προβλεπόμενο στο
στοιχ. Β. Δεν επιτρέπεται όμως να χειροτερεύσει η θέση του κατηγορουμένου.

Αν εμφανιστεί ο αναιρεσείων και κριθεί
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παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης, ο Άρειος
Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν και δεν
προτάθηκαν, όλους τους λόγους της
αναίρεσης που αναφέρονται στην παρ. 1
του άρθρου 510, εκτός από τον
προβλεπόμενο στο στοιχ. Β.
Δεν
επιτρέπεται όμως να χειροτερεύσει η θέση
του κατηγορουμένου. Υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις
ο
Άρειος
Πάγος
αυτεπαγγέλτως λαμβάνει υπόψη το
δεδικασμένο και την εκκρεμοδικία και, αν
κριθεί και ένας βάσιμος λόγος, και την
παραγραφή που επήλθαν μετά τη
δημοσίευση
της
προσβαλλόμενης
απόφασης.
Επίσης,
αυτεπαγγέλτως
εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που
ισχύει μετά τη δημοσίευσή της και μέχρι τη
δημοσίευση της απόφασης του Αρείου
Πάγου.».

«Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ο Άρειος
Πάγος αυτεπαγγέλτως λαμβάνει υπόψη το δεδικασμένο και, αν κριθεί
και ένας βάσιμος λόγος, και την παραγραφή που επήλθαν μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης.»
Επίσης, αυτεπαγγέλτως εφαρμόζει
τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει
μετά τη δημοσίευσή της.

Άρθρο 149

Άρθρο 513. - Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση «σημειώματος».

Το άρθρο 513 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 513
Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση
σημειώματος

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καταθέτει «σημείωμα» είτε στη γραμματεία του Αρείου Πάγου είτε στον
γραμματέα της έδρας μέχρι την έναρξη της συζήτησης της αναίρεσης.
Οι διάδικοι δικαιούνται να λάβουν
γνώση του περιεχομένου «του σημειώματος».

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καταθέτει
σημείωμα στη γραμματεία του Αρείου
Πάγου το αργότερο την προηγούμενη
ημέρα της συζήτησης της αναίρεσης. Το
ίδιο ισχύει και για την μετ’ αναβολή
συζήτηση, αν ο εισαγγελέας της έδρας δεν
υιοθετεί το προηγούμενο σημείωμα. Οι
διάδικοι δικαιούνται να λάβουν γνώση του
περιεχομένου του σημειώματος.».

Άρθρο 150

Άρθρο 514. - Συζήτηση α) Μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος.
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Στο άρθρο 514 απαλείφεται το τρίτο
εδάφιο και το άρθρο 514 του Κώδικα Αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, η
Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως αίτησή του απορρίπτεται ως ανυποεξής:
στήρικτη και μπορεί να καταδικασθεί
«Άρθρο 514
σε χρηματική ποινή έως εκατό ευρώ.
Κατά της απορριπτικής απόφασης του
Συζήτηση α) Μη εμφάνιση του
Αρείου Πάγου δεν επιτρέπεται ένδικο
αναιρεσείοντος
μέσο. Επίσης δεν επιτρέπεται δεύτερη
αίτηση αναίρεσης. Κατ` εξαίρεση, ακόμα και αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεΑν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή σείων, ο Άρειος Πάγος αυτεπαγγέλτου απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και τως: α) παραθέτει το σχετικό άρθρο
μπορεί να καταδικασθεί σε χρηματική του ποινικού νόμου που εφαρμόποινή έως εκατό ευρώ. Κατά της στηκε στην προσβαλλόμενη απόαπορριπτικής απόφασης του Αρείου Πάγου φαση, αν αυτό δεν έχει παρατεθεί σε
δεν επιτρέπεται ένδικο μέσο. Κατ’ αυτή ή έχει παρατεθεί εσφαλμένα και
εξαίρεση, ακόμα και αν δεν εμφανιστεί ο β) εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον εαναιρεσείων,
ο
Άρειος
Πάγος πιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη
αυτεπαγγέλτως: α) παραθέτει το σχετικό δημοσίευση της απόφασης (άρθρο
άρθρο του ποινικού νόμου που 511).
εφαρμόστηκε
στην
προσβαλλόμενη
απόφαση, αν αυτό δεν έχει παρατεθεί σε
αυτή ή έχει παρατεθεί εσφαλμένα και β)
εφαρμόζει
αυτεπαγγέλτως
τον
επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη
δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 511).»
Άρθρο 151

Άρθρο 522. - Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής.

Στο άρθρο 522 απαλείφονται οι λέξεις
«εκτός αν η απόφαση αναιρέθηκε μόνο ως
προς το σκέλος της ποινής και είναι δυνατή
η συγκρότηση από τους ίδιους τους
δικαστές» και το άρθρο 522 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 522

Στο δικαστήριο όπου παραπέμφθηκε
η υπόθεση δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ένορκος και δικαστής από αυτούς που δίκασαν προηγουμένως, εκτός αν η απόφαση αναιρέθηκε μόνο
ως προς το σκέλος της ποινής και είναι
δυνατή η συγκρότηση από τους ίδιους
δικαστές.

Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής

Στο δικαστήριο όπου παραπέμφθηκε η
υπόθεση δεν επιτρέπεται να συμμετέχει
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ένορκος και δικαστής από αυτούς που
δίκασαν προηγουμένως.».
Άρθρο 152

Άρθρο 523. - Επανεξέταση.

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 523
τροποποιείται η προθεσμία άσκησης της
αίτησης επανεξέτασης του προταθέντος
λόγου αναίρεσης και το άρθρο 523 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:

Αν η αίτηση για αναίρεση απορρίφθηκε από παραδρομή ως ανυποστήρικτη ή απαράδεκτη ή αν κάποιος προταθείς λόγος αναίρεσης δεν κρίθηκε,
με αίτηση του αναιρεσείοντα ή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή αυτεπαγγέλτως, ο Άρειος Πάγος επανέρχεται για αποκατάσταση της παραδρομής ή κρίση του μη εξετασθέντος λόγου. «Η αίτηση για επανεξέταση προταθέντος λόγου αναίρεσης που δεν
κρίθηκε πρέπει να υποβληθεί, με
ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την καθαρογραφή της απόφασης του Αρείου Πάγου.»
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζει το άρθρο 512.

«Άρθρο 523
Επανεξέταση

Αν η αίτηση για αναίρεση απορρίφθηκε
από παραδρομή ως ανυποστήρικτη ή
απαράδεκτη ή αν κάποιος προταθείς λόγος
αναίρεσης δεν κρίθηκε, με αίτηση του
αναιρεσείοντα ή του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου ή αυτεπαγγέλτως, ο Άρειος
Πάγος επανέρχεται για αποκατάσταση της
παραδρομής ή κρίση του μη εξετασθέντος
λόγου. Η αίτηση για επανεξέταση
προταθέντος λόγου αναίρεσης που δεν
κρίθηκε πρέπει να υποβληθεί, με ποινή
απαραδέκτου, εντός προθεσμίας δύο
μηνών από την καθαρογραφή της
απόφασης του Αρείου Πάγου. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζει το άρθρο
512.»
Άρθρο 153

Άρθρο 524. - Συζήτηση στο δικαστήριο
της παραπομπής.

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 524 προστίθεται τρίτο εδάφιο και 1. Η συζήτηση στο δικαστήριο όπου
το άρθρο 524 του Κώδικα Ποινικής παραπέμφθηκε η υπόθεση κατά τα
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
άρθρα 518 παρ. 2 και 519 γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
«Άρθρο 524
Κώδικα. Επίσης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 134.
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Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής

1. Η συζήτηση στο δικαστήριο όπου
παραπέμφθηκε η υπόθεση κατά τα άρθρα
518 παρ. 2 και 519 γίνεται σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα. Επίσης
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 134. Οι
αποφάσεις της ολομέλειας και των
τμημάτων του Αρείου Πάγου δεσμεύουν τα
δικαστήρια που ασχολούνται με την ίδια
υπόθεση, ως προς τα νομικά ζητήματα που
έλυσαν.

2. Αν η νέα συζήτηση διατάχθηκε ύστερα από αναίρεση που ασκήθηκε
μόνο από εκείνον που καταδικάστηκε
ή σε όφελός του, το δικαστήριο της
παραπομπής δεσμεύεται από την απαγόρευση του άρθρου 470.

2. Αν η νέα συζήτηση διατάχθηκε ύστερα
από αναίρεση που ασκήθηκε μόνο από
εκείνον που καταδικάστηκε ή σε όφελός
του, το δικαστήριο της παραπομπής
δεσμεύεται από την απαγόρευση του
άρθρου 470.»
ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 154
Ο τίτλος του ΕΒΔΟΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας με τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 525. - Επανάληψη σε όφελος
του καταδικασμένου.
1. Η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του
καταδικασμένου για πλημμέλημα ή
κακούργημα, μόνο στις εξής περιπτώσεις: 1) αν δύο άνθρωποι καταδικάστηκαν για την ίδια πράξη με δύο διαφορετικές αποφάσεις και γίνεται αναμφισβήτητα φανερό από τη σύγκρισή τους ότι ένας από τους δύο είναι αθώος, 2) αν, ύστερα από την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα - άγνωστα στους δικαστές
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που τον καταδίκασαν - γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε
συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για
έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που
πραγματικά τέλεσε, 3) αν βεβαιωθεί
ότι άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην
καταδίκη του κατηγορουμένου ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων ή γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων ή πλαστά αποδεικτικά έγγραφα ή πειστήρια, τα οποία είχαν προσαχθεί ή ληφθεί υπόψη στη διαδικασία του ακροατηρίου, 4) αν αποδείχθηκε δωροληψία δικαστή ή ενόρκου που μετείχε
στο δικαστήριο που απήγγειλε την καταδίκη ή άλλη από πρόθεση παράβαση του δικαστικού τους καθήκοντος, 5) αν μετά την αμετάκλητη καταδίκη αποδείχθηκε ότι ο καταδικασμένος αθωώθηκε με άλλη αμετάκλητη απόφαση ή βούλευμα, 6) αν με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(Ε.Δ.Δ.Α.) διαπιστώνεται παραβίαση
δικαιώματος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή την ουσιαστική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται η διαπιστωθείσα από το Ε.Δ.Δ.Α. δικονομική παραβίαση να επηρέασε αρνητικά την
κρίση του ποινικού δικαστηρίου.
2. Οι κατά την παρ. 1 αριθ. 3 αξιόποινες πράξεις της ψευδούς κατάθεσης
της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της υφαρπαγής ψευδούς
βεβαίωσης, της δωροληψίας ή της παράβασης καθήκοντος πρέπει να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική
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απόφαση εκτός αν δεν εκδόθηκε τέτοια απόφαση επειδή υπήρχαν νόμιμοι λόγοι που εμπόδιζαν την εκδίκαση
της υπόθεσης στην ουσία της ή ανέστειλαν την ποινική δίωξη.
Άρθρο 155

Άρθρο 550. - Εκτέλεση περισσότερων
αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα.

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 550
τροποποιείται ως προς την εφαρμοζόμενη Στην περίπτωση που υπάρχουν πεδιάταξη επί αμφιβολίας του δικαστηρίου ρισσότερες αμετάκλητες αποφάσεις
και το άρθρο 550 του Κώδικα Ποινικής εναντίον του ίδιου προσώπου για την
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
ίδια πράξη, εκτελείται μόνο εκείνη
που επιβάλλει την ελαφρότερη ποινή.
«Άρθρο 550
Αν υπάρχει αμφιβολία γι` αυτό, αποΕκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για φαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο κατά
το ίδιο έγκλημα
τη διαδικασία του άρθρου 561. Με
την εκτέλεση της απόφασης που επιΣτην
περίπτωση
που
υπάρχουν
βάλλει την ελαφρότερη ποινή, ακυρώπερισσότερες αμετάκλητες αποφάσεις νονται αυτοδικαίως όλες οι άλλες αεναντίον του ίδιου προσώπου για την ίδια ποφάσεις.
πράξη, εκτελείται μόνο εκείνη που
επιβάλλει την ελαφρότερη ποινή. Αν
υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, αποφαίνεται
το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία
του άρθρου 563. Με την εκτέλεση της
απόφασης που επιβάλλει την ελαφρότερη
ποινή, ακυρώνονται αυτοδικαίως όλες οι
άλλες αποφάσεις.»

Άρθρο 156

Άρθρο 551. - Εκτέλεση περισσότερων
αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήΜετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ματα.
άρθρου 551 προστίθενται εδάφια και το
άρθρο 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 1. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά
διαμορφώνεται ως εξής:
του ίδιου προσώπου περισσότερες
«Άρθρο 551
καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν, εΕκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για
φαρμόζονται οι ορισμοί του Ποινικού
διαφορετικά εγκλήματα
Κώδικα για τη συρροή.
2. Αν στις καταδίκες που απαγγέλθη1. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του καν η κατά την επόμενη παράγραφο
ίδιου
προσώπου
περισσότερες ποινή βάσης επιβλήθηκε από το τρικαταδικαστικές
αποφάσεις
για μελές ή μονομελές πλημμελειοδικείο,
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διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν, αρμόδιο για να καθορίσει τη συνολική
εφαρμόζονται οι ορισμοί του Ποινικού ποινή που πρέπει να εκτιθεί είναι το
Κώδικα για τη συρροή.
μονομελές πλημμελειοδικείο. Σε κάθε
άλλη περίπτωση αρμόδιο είναι το μο2. Αν στις καταδίκες που απαγγέλθηκαν η νομελές εφετείο.
κατά την επόμενη παράγραφο ποινή βάσης
επιβλήθηκε από το τριμελές ή μονομελές 3. Για τον καθορισμό της συνολικής
πλημμελειοδικείο, αρμόδιο για να ποινής, ως ποινή βάσης λαμβάνεται υκαθορίσει τη συνολική ποινή που πρέπει να πόψη η βαρύτερη από αυτές, σε περίεκτιθεί
είναι
το
μονομελές πτωση δε ίσης διάρκειας αυτών λαμπλημμελειοδικείο. Αν οι καταδίκες βάνεται υπόψη η νεότερη απόφαση.
απαγγέλθηκαν από το Μονομελές ή Αν μεταξύ των προς εκτέλεση αποφάΤριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων ή και από το σεων υπάρχει και απόφαση που αμεΜονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο, τάκλητα έχει καθορίσει συνολική
αρμόδιο είναι το Μονομελές Δικαστήριο ποινή, για τον καθορισμό της νέας συΑνηλίκων. Σε κάθε άλλη περίπτωση νολικής ποινής λαμβάνεται ως βάση η
αρμόδιο είναι το μονομελές εφετείο. Το καθορισθείσα συνολική ποινή, αν
ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιο αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές
Δικαστήριο για τον καθορισμό της που επιβλήθηκαν με τις άλλες αποφάσυνολικής ποινής έχει και τη δικαιοδοσία σεις. Στην περίπτωση αυτή για τον κατων διατάξεων των παρ. 4 και 5 του αρ. 80 θορισμό της κατά την προηγούμενη
ΠΚ.
παράγραφο αρμοδιότητας λαμβάνε3. Για τον καθορισμό της συνολικής ποινής,
ως ποινή βάσης λαμβάνεται υπόψη η
βαρύτερη από αυτές, σε περίπτωση δε ίσης
διάρκειας αυτών λαμβάνεται υπόψη η
νεότερη απόφαση. Αν μεταξύ των προς
εκτέλεση αποφάσεων υπάρχει και
απόφαση που αμετάκλητα έχει καθορίσει
συνολική ποινή, για τον καθορισμό της νέας
συνολικής ποινής λαμβάνεται ως βάση η
καθορισθείσα συνολική ποινή, αν αυτή
είναι βαρύτερη από τις ποινές που
επιβλήθηκαν με τις άλλες αποφάσεις. Στην
περίπτωση αυτή για τον καθορισμό της
κατά την προηγούμενη παράγραφο
αρμοδιότητας λαμβάνεται υπόψη και η
απόφαση που έχει καθορίσει την συνολική
ποινή.

ται υπόψη και η απόφαση που έχει
καθορίσει την συνολική ποινή.
4. Η αίτηση για καθορισμό συνολικής
ποινής υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική εντολή γι`
αυτό. Εκείνος που καταδικάστηκε κλητεύεται και αν κρατείται, δεν προσάγεται στο δικαστήριο, μπορεί, όμως,
να αντιπροσωπευθεί με συνήγορο διοριζόμενο κατά
τους όρους του άρθρου 42 παρ. 2.

5. Το δικαστήριο αποφαίνεται αφού
ακούσει τον καταδικασμένο ή τον συνήγορο του, αν είναι παρόντες, καθώς
και τον εισαγγελέα. Κατά της απόφα4. Η αίτηση για καθορισμό συνολικής σης επιτρέπεται αναίρεση στον καταποινής υποβάλλεται στον αρμόδιο δικασμένο και τον εισαγγελέα.
εισαγγελέα αυτοπροσώπως ή από
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συνήγορο που έχει ειδική εντολή γι` αυτό.
Εκείνος που καταδικάστηκε κλητεύεται και
αν κρατείται, δεν προσάγεται στο
δικαστήριο,
μπορεί,
όμως,
να
αντιπροσωπευθεί
με
συνήγορο
διοριζόμενο κατά τους όρους του άρθρου
42 παρ. 2.
5. Το δικαστήριο αποφαίνεται αφού
ακούσει τον καταδικασμένο ή τον
συνήγορο του, αν είναι παρόντες, καθώς
και τον εισαγγελέα. Κατά της απόφασης
επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασμένο
και τον εισαγγελέα.»
Άρθρο 157

Άρθρο 552. -«Εκτέλεση της στερητικής
της ελευθερίας ποινής και της
Στην παρ. 1 του άρθρου 552 μετά το δήμευσης.
τελευταίο εδάφιο προστίθεται εδάφιο και
το άρθρο 552 του Κώδικα Ποινικής 1. Η έκτιση της ποινής που
Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής:
επιβλήθηκε με την αμετάκλητη
«Άρθρο 552
καταδικαστική απόφαση γίνεται
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας
Ποινικού Κώδικα και των ειδικών
ποινής και της δήμευσης
νόμων για την εκτέλεση των ποινών.
Για την παράδοση εκείνου που
1. Η έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε με
καταδικάστηκε
στη
φυλακή,
την αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
προκειμένου να εκτίσει την στερητική
γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
της ελευθερίας ποινή, συντάσσεται
του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών νόμων
έκθεση, υπογραφόμενη από το
για την εκτέλεση των ποινών. Για την
όργανο της δημόσιας δύναμης που
παράδοση εκείνου που καταδικάστηκε στη
τον παραδίδει και από τον διευθυντή
φυλακή, προκειμένου να εκτίσει την
της φυλακής που τον παραλαμβάνει.
στερητική
της
ελευθερίας
ποινή,
Η
έκθεση
επισυνάπτεται
στη
συντάσσεται έκθεση, υπογραφόμενη από
δικογραφία.
το όργανο της δημόσιας δύναμης που τον
παραδίδει και από τον διευθυντή της
2. Αν ο καταδικασμένος σε ποινή
φυλακής που τον παραλαμβάνει. Η έκθεση
στερητική της ελευθερίας δεν
επισυνάπτεται στη δικογραφία. Όταν
κρατείται προσωρινά, είναι όμως
εκτελούνται κατά του ίδιου προσώπου
παρών
στην
απαγγελία
της
περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις,
απόφασης, εκείνος που φροντίζει για
μέχρις ότου καθοριστεί συνολική ποινή
την εκτέλεση της απόφασης (άρθρο
θεωρείται ότι εκτίεται η βαρύτερη ποινή.
549) διατάσσει και προφορικά ακόμη
2. Αν ο καταδικασμένος σε ποινή στερητική την εκτέλεσή της, όταν αυτή μπορεί να
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της ελευθερίας δεν κρατείται προσωρινά,
είναι όμως παρών στην απαγγελία της
απόφασης, εκείνος που φροντίζει για την
εκτέλεση της απόφασης (άρθρο 549)
διατάσσει και προφορικά ακόμη την
εκτέλεσή της, όταν αυτή μπορεί να
εκτελεστεί αμέσως. Διαφορετικά, μόλις η
απόφαση γίνει αμετάκλητη διαβιβάζει στην
αρμόδια αστυνομική αρχή έγγραφη εντολή
για
εκτέλεση,
που
περιέχει
το
ονοματεπώνυμο και κάθε άλλο στοιχείο
ταυτότητας του καταδικασμένου, τον
αριθμό, τη χρονολογία της απόφασης και
την ποινή που επιβλήθηκε.

εκτελεστεί αμέσως. Διαφορετικά,
μόλις η απόφαση γίνει αμετάκλητη
διαβιβάζει στην αρμόδια αστυνομική
αρχή έγγραφη εντολή για εκτέλεση,
που περιέχει το ονοματεπώνυμο και
κάθε άλλο στοιχείο ταυτότητας του
καταδικασμένου, τον αριθμό, τη
χρονολογία της απόφασης και την
ποινή που επιβλήθηκε.
3. Αν η δήμευση αφορά απαίτηση, ο
εισαγγελέας του δικαστηρίου ή του
δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε
τη σχετική απόφαση ή βούλευμα,
αντίστοιχα, επιμελείται της άμεσης
λήψης των αναγκαίων αναγκαστικών
μέτρων από τον διευθυντή του
δημόσιου ταμείου, κατ`εφαρμογή του
Κώδικα
Εισπράξεως
Δημοσίων
Εσόδων, εκτός αν ειδική διάταξη
ορίζει διαφορετικά.

3. Αν η δήμευση αφορά απαίτηση, ο
εισαγγελέας του δικαστηρίου ή του
δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε τη
σχετική απόφαση ή βούλευμα, αντίστοιχα,
επιμελείται της άμεσης λήψης των
αναγκαίων αναγκαστικών μέτρων από τον
διευθυντή του δημόσιου ταμείου,
κατ`εφαρμογή του Κώδικα Εισπράξεως 4. Αν η δήμευση αφορά ακίνητο, ο
Δημοσίων Εσόδων, εκτός αν ειδική διάταξη εισαγγελέας του δικαστηρίου ή του
ορίζει διαφορετικά.
δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε
4. Αν η δήμευση αφορά ακίνητο, ο τη σχετική απόφαση ή βούλευμα,
εισαγγελέας του δικαστηρίου ή του αντίστοιχα, κοινοποιεί αντίγραφό
στον
αρμόδιο
φύλακα
δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε τη τους
σχετική απόφαση ή βούλευμα, αντίστοιχα, μεταγραφών ή προϊστάμενο του
κοινοποιεί αντίγραφό τους στον αρμόδιο κτηματολογικού γραφείου, ο οποίος
φύλακα μεταγραφών ή προϊστάμενο του υποχρεούται να προβεί την ίδια
κτηματολογικού γραφείου, ο οποίος ημέρα σε σχετική σημείωση στα
υποχρεούται να προβεί την ίδια ημέρα σε οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσει το
σχετική σημείωση στα οικεία βιβλία και να έγγραφο που του κοινοποιήθηκε, αν
αρχειοθετήσει το έγγραφο που του δε η απόφαση ή το βούλευμα είναι
κοινοποιήθηκε, αν δε η απόφαση ή το αμετάκλητα, να τα μεταγράψει.»
βούλευμα είναι
μεταγράψει.»

αμετάκλητα,

να

τα

Άρθρο 158

Άρθρο 553. - Βεβαίωση χρηματικών
ποινών.

Στην παρ. 1 του άρθρου 553 μετά τη λέξη
«βεβαιώσουν» προστίθενται οι λέξεις «,
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μετά από παραγγελία του εισαγγελέα»,
στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο,
απαλείφεται η παρ. 3 και ο άρθρο 553 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 553
Βεβαίωση χρηματικών ποινών

1. Οι γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων
οφείλουν να βεβαιώσουν, μετά από
παραγγελία του εισαγγελέα, στην αρμόδια
ΔΟΥ τα χρηματικά ποσά των χρηματικών
ποινών,
μαζί
με
τις
υπόλοιπες
προσαυξήσεις, μέσα στον επόμενο μήνα
από τότε που έγιναν αμετάκλητες οι
αποφάσεις που τις επέβαλαν.

1. Οι γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων οφείλουν να βεβαιώσουν
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ποσά των χρηματικών ποινών, μαζί με τις υπόλοιπες
προσαυξήσεις, μέσα στον επόμενο
μήνα από τότε που έγιναν αμετάκλητες οι αποφάσεις που τις επέβαλαν.
2. Οι σχετικές με την είσπραξη δημοσίων εσόδων διατάξεις εφαρμόζονται
και στην προκειμένη περίπτωση.
3. Οι παραπάνω παράγραφοι δεν εφαρμόζονται για χρηματικές ποινές
που υπολογίζονται σε ημερήσιες μονάδες.

2. Οι σχετικές με την είσπραξη δημοσίων
εσόδων διατάξεις εφαρμόζονται και στην
προκειμένη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση
δεν επιτρέπεται προσωπική κράτηση.»
Άρθρο 159

Άρθρο 556. - Δυνητική αναβολή της
εκτέλεσης.

Στην παρ. 2 του άρθρου 556 μετά τη λέξη
«διατάσσει» προστίθενται οι λέξεις «μέχρι
την παράδοση εκείνου που καταδικάστηκε
στη φυλακή» και το άρθρο 556 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 556
Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης

1. Η εκτέλεση της στερητικής της
ελευθερίας ποινής μπορεί να αναβληθεί: α)
αν η γυναίκα που καταδικάστηκε έχει
συμπληρώσει πάνω από τρεις μήνες
εγκυμοσύνης ή γέννησε πρόσφατα,

1. Η εκτέλεση της στερητικής της
ελευθερίας ποινής μπορεί να
αναβληθεί: α) αν η γυναίκα που
καταδικάστηκε έχει συμπληρώσει
πάνω από τρεις μήνες εγκυμοσύνης ή
γέννησε
πρόσφατα,
ωσότου
περάσουν έξι το πολύ μήνες από τον
τοκετό, β) στην περίπτωση του
άρθρου 430 παρ. 2, γ) αν η υπό
εκτέλεση στερητική της ελευθερίας
ποινή δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, για
αποδεδειγμένες οικογενειακές ή
επαγγελματικές ανάγκες και έως έξι το
πολύ μήνες, μία μόνο φορά, δ) αν
εκείνος που καταδικάστηκε πάσχει
από σοβαρή ασθένεια και η άμεση
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ωσότου περάσουν έξι το πολύ μήνες από
τον τοκετό, β) στην περίπτωση του άρθρου
430 παρ. 2, γ) αν η υπό εκτέλεση στερητική
της ελευθερίας ποινή δεν υπερβαίνει τα
τρία έτη, για αποδεδειγμένες οικογενειακές
ή επαγγελματικές ανάγκες και έως έξι το
πολύ μήνες, δ) αν εκείνος που
καταδικάστηκε πάσχει από σοβαρή
ασθένεια και η άμεση εκτέλεση της ποινής
εμφανίζεται ως υπέρμετρα σκληρή
μεταχείριση. Η αναβολή για το αναγκαίο
προς καταβολή του ποσού της χρηματικής
ποινής χρονικό διάστημα διατάσσεται,
έστω και προφορικά, από τον εισαγγελέα
πρωτοδικών του τόπου σύλληψης.

εκτέλεση της ποινής εμφανίζεται ως
υπέρμετρα σκληρή μεταχείριση και ε)
αν η ποινή έχει μετατραπεί σε
χρηματική και δεν καθίσταται δυνατή
από τον συλληφθέντα η καταβολή του
ποσού της μετατροπής της, λόγω μη
λειτουργίας της αρμόδιας προς
είσπραξη δημόσιας υπηρεσίας. Η περ.
ε` ισχύει και στην περίπτωση του
άρθρου 80 παρ. 6 ΠΚ. Η αναβολή για
το αναγκαίο προς καταβολή του
ποσού της χρηματικής ποινής χρονικό
διάστημα διατάσσεται, έστω και
προφορικά, από τον εισαγγελέα
πρωτοδικών του τόπου σύλληψης.

2. Την κατά την προηγούμενη παράγραφο
αναβολή διατάσσει, μέχρι την παράδοση
εκείνου που καταδικάστηκε στη φυλακή, με
αιτιολογημένη διάταξή του ο εισαγγελέας
που έχει την επιμέλεια εκτέλεσης της
ποινής, είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση
του καταδίκου.»

2. Την κατά την προηγούμενη
παράγραφο αναβολή διατάσσει με
αιτιολογημένη διάταξή του ο
εισαγγελέας που έχει την επιμέλεια
εκτέλεσης
της
ποινής,
είτε
αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση του
καταδίκου.

Άρθρο 160

Άρθρο 562. - Αμφιβολίες σχετικά με το
είδος ή τη διάρκεια της ποινής.

Στο πρώτο εδάφιο απαλείφεται η λέξη
«αμφιβολία», απαλείφονται οι λέξεις «κατ’
άρθρο 549», μετά τις λέξεις «του τόπου
όπου» προστίθενται οι λέξεις «είναι
τοποθετημένος ο εισαγγελέας ή εκτίεται η
ποινή, αντίστοιχα» και το άρθρο 562 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 562
Αμφιβολίες σχετικά με το είδος ή τη
διάρκεια της ποινής

Κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση του καταδικασθέντος σχετικά με την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή
την διάρκεια της ποινής λύεται από
τον αρμόδιο κατ` άρθρο 549 εισαγγελέα, ο οποίος αποφαίνεται αμελλητί
με αιτιολογημένη διάταξή του. Σε περίπτωση αμφιβολίας του εισαγγελέα
ή αντίρρησης του καταδικασθέντος επιλαμβάνεται το δικαστήριο των
πλημμελειοδικών του τόπου όπου εκτίεται η ποινή.

Κάθε αντίρρηση του καταδικασθέντος
σχετικά με την εκτελεστότητα της
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απόφασης και το είδος ή την διάρκεια της
ποινής λύεται από τον αρμόδιο κατά
περίπτωση
εισαγγελέα,
ο
οποίος
αποφαίνεται αμελλητί με αιτιολογημένη
διάταξή του. Σε περίπτωση αμφιβολίας του
εισαγγελέα
ή
αντίρρησης
του
καταδικασθέντος
επιλαμβάνεται
το
δικαστήριο των πλημμελειοδικών του
τόπου όπου είναι τοποθετημένος ο
εισαγγελέας ή εκτίεται η ποινή,
αντίστοιχα.»
Άρθρο 161

Άρθρο 586. -

Η περ. θ’ του άρθρου 586 αντικαθίσταται,
προστίθεται περ. ι’ και το άρθρο 586 του
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 586

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Κώδικα
Ποινικής
Δικονομίας
καταργούνται: α) ο Κώδικας Ποινικής
Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν.
1493/17.8.1950,
όπως
μεταγλωττίστηκε με το π.δ. 258/1986
και
συμπληρώθηκε
και
τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους
νόμους, β) οι παρ. 1 έως και 8 του
άρθρου 17Α ν. 2523/1997, όπως
ισχύουν, γ) το άρθρο 1, το άρθρο 2
παρ. 1, τα άρθρα 3, 4, 5 παρ. 2 και το
άρθρο 7 ν. 4022/2011· η παρ. 5 του
άρθρου 2 ν. 4022/2011 καταργείται
μόνο κατά το μέρος που αφορά στον
εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς,
δ) κάθε άλλη διάταξη που υπάγει
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην
ιδιάζουσα δωσιδικία της παρ. 6 του
άρθρου 111 του καταργούμενου
κώδικα ποινικής δικονομίας, ε) το
άρθρο μόνο παρ. 3 ν. 2243/1994, «,
καθώς και το άρθρο 46 ν. 5060/1931»
στ) τα εδάφια β` και γ` της
παραγράφου 6 του άρθρου 111 ν.
4055/2012 που αφορούν στην
αποκλειστική
αρμοδιότητα
των
εισαγγελικών και δικαστικών αρχών
του Πειραιά για τα ποινικά αδικήματα
ή εγκλήματα, που σχετίζονται με

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργούνται:
α) ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που
κυρώθηκε με το ν. 1493/17.8.1950, όπως
μεταγλωττίστηκε με το π.δ. 258/1986 και
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με
μεταγενέστερους νόμους, β) οι παρ. 1 έως
και 8 του άρθρου 17Α ν. 2523/1997, όπως
ισχύουν, γ) το άρθρο 1, το άρθρο 2 παρ. 1,
τα άρθρα 3, 4, 5 παρ. 2 και το άρθρο 7 ν.
4022/2011· η παρ. 5 του άρθρου 2 ν.
4022/2011 καταργείται μόνο κατά το μέρος
που αφορά στον εισαγγελέα εγκλημάτων
διαφθοράς, δ) κάθε άλλη διάταξη που
υπάγει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην
ιδιάζουσα δωσιδικία της παρ. 6 του άρθρου
111 του καταργούμενου κώδικα ποινικής
δικονομίας, ε) το άρθρο μόνο παρ. 3 ν.
2243/1994, «, καθώς και το άρθρο 46 ν.
5060/1931» στ) τα εδάφια β` και γ` της
παραγράφου 6 του άρθρου 111 ν.
4055/2012
που
αφορούν
στην
αποκλειστική
αρμοδιότητα
των
εισαγγελικών και δικαστικών αρχών του
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Πειραιά για τα ποινικά αδικήματα ή
εγκλήματα, που σχετίζονται με ναυτικές
διαφορές ή διαπράχθηκαν σε ελληνικά
πλοία ή σε πλοία με ξένη σημαία στο
εξωτερικό ή σε ανοικτή θάλασσα, ζ) τα
άρθρα 1 έως 9 ν. 4312/2014, η) το άρθρο 65
Ν 4356/2015, θ) η παρ. 13 του άρθρου 5
του ν. 1738/1987 και ι) κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα
που ρυθμίζει ο παρών Κώδικας Ποινικής
Δικονομίας.»
30.

ναυτικές διαφορές ή διαπράχθηκαν
σε ελληνικά πλοία ή σε πλοία με ξένη
σημαία στο εξωτερικό ή σε ανοικτή
θάλασσα, ζ) τα άρθρα 1 έως 9 ν.
4312/2014, η) το άρθρο 65 ν.
4356/2015 και θ) κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη που αναφέρεται σε
θέματα που ρυθμίζει ο παρών
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που
προβλέπουν κατάργηση

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

Άρθρο 93

Άρθρο 10
1.Εκείνος που έχοντας υιοθετήσει
Το άρθρο 10 του ν. 2447/1996 (Α΄278) κα- ανήλικο τον μεταχειρίζεται σε
ταργείται.»
ασχολίες ανήθικες ή επικίνδυνες για
τη σωματική ή την πνευματική του
υγεία ,τιμωρείται εφόσον δεν
συντρέχει αξιόποινη πράξη που
τιμωρείται βαρύτερα με φυλάκιση
τουλάχιστο δυο ετών και με χρηματική
ποινή μέχρις ενός (1) εκατομμυρίου
δραχμών.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενος
έτους και με χρηματική ποινή μέχρις
ενός
εκατομμυρίου
δραχμών
τιμωρούνται: εκείνος που δίνει σε
υιοθεσία το παιδί του καθώς και
εκείνος που μεσολαβεί στην υιοθεσία
αποκομίζοντας
οι
ίδιοι
ή
προσπορίζοντας σε άλλους αθέμιτο
όφελος.
3.Εκείνος που τελεί κατ΄επάγγελμα ή
πρόθεση κερδοσκοπίας τις αξιόποινες
πράξεις που προβλέπονται απο τις
δυο προηγούμενες παραγράφους του
παρόντος άρθρου τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με
χρηματική
ποινή
μέχρι
(5)
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εκατομμυρίων δραχμών.

Η. ΈΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων /
υπηρεσιών / φορέων

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

32.

Συναρμόδια Υπουργεία
–
Συναρμόδιες υπηρεσίες
/ φορείς

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και
εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο
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