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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7745, 7906
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’
Πέµπτη 6 Ιουνίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 6 Ιουνίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.23’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 5-6-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΛ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
5 Ιουνίου 2019, σε ό,τι αφορά:
1) την λήψη απόφασης επί της από 4 Ιουνίου 2019 οµόφωνης
πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων
2) την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αζερµπαϊτζάν για
την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
β) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά µε την
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιµο
καταµερισµό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιµοποίησή
τους, στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα
και άλλες διατάξεις»).
Εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: 1) «Κύρωση του Ποινικού
Κώδικα» και 2) «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 4 Ιουνίου 2019 τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων
σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής και επί του συνόλου.
Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, να ενηµερώσω ότι παραβρίσκονται εξ αριστερών µου τα µέλη της Επιτροπής του νέου σχεδίου Ποινικού Κώδικα, τα οποία είναι τα εξής:
Πρόεδρος ο κ. Χριστόφορος Αργυρόπουλος, δικηγόρος, πρώην
επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Η κ. Έλλη
Συµεωνίδου-Καστανίδου, Κοσµήτορας της Νοµικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Στέφανος Παύλου, καθηγητής Νοµικής Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου. Ο κ. Γεώργιος Δηµήτραινας, καθηγητής της Νοµικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος, καθηγητής Νοµικής Αθηνών. Ο κ. Δηµοσθένης Στίγγας, Πρόεδρος
Πρωτοδικών, Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Ο
κ. Σ. Μανταγκιοζίδης, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Ο Π. Καζής,

δικηγόρος. Ο Η. Τζανακάκης, δικαστικός λειτουργός του Αρείου
Πάγου.
Οµοίως, στην Επιτροπή Σχεδίου και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας τα µέλη της Επιτροπής -παρίστανται φαντάζοµαι- είναι: Ο Πρόεδρος, κ. Θεοχάρης Δαλακούρας. Ο κ. Παναγιώτης
Μπρακουµάτσος, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο κ. Αθανάσιος Ζαχαριάδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ιωάννης Γενίδης, Καθηγητής
Νοµικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου. Ο κ. Ευάγγελος Χασαλιάς, Εισαγγελέας Εφετών. Ο κ. Χαράλαµπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος
Πρωτοδικών. Ο κ. Αριστοµένης Ζανετής, Επίκουρος Καθηγητής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων. Ο κ. Βασίλειος Δηµακόπουλος, Δικηγόρος, εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας. Ο κ. Νικόλαος
Νικολάου, Αντιεισαγγελέας Εφετών και ο κ. Δηµήτριος Συµεωνίδης,
Επίκουρος Καθηγητής Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Τους ευχαριστούµε για την παρουσία τους εδώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισό λεπτό. Θα σας
δώσω τον λόγο, κύριε Λοβέρδο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κι εγώ θα ήθελα τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κι σε σας, βεβαίως.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Καλογήρου, ζήτησε να προηγηθεί.
Σας ακούµε, κύριε Καλογήρου.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνοµαι και τα διαδικαστικά…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επί της διαδικασίας θέλω.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επί της διαδικασίας θέλετε.
Κύριε Πρόεδρε, είναι στην κρίση σας, εάν θα προηγηθούν επί
των διαδικαστικών ζητηµάτων. Αυτό που ήθελα να θέσω στην
έναρξη της συζήτησης είναι ένα ζήτηµα, το οποίο απασχολεί
αυτή τη στιγµή έντονα και την κοινή γνώµη και τα πολιτικά κόµµατα. Συνεπώς, θεωρώ ότι, εφόσον πρόκειται να τεθούν διαδικαστικά ζητήµατα, πριν διευκρινίσω ζήτηµα ουσίας, νοµίζω ότι
έποµαι πράγµατι, επειδή είναι θέµα ουσίας. Οπότε, θα επανέλθουµε µετά το διαδικαστικό ζήτηµα, πράγµατι. Απλά, θα µου επιτρέψετε και εµένα να σχολιάσω επί του διαδικαστικού
ζητήµατος, που φαντάζοµαι ότι θα τεθεί, γιατί έχει ήδη τεθεί από
χθες στη συζήτηση στις επιτροπές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Λοβέρδο,
έχετε τον λόγο.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, που µου δίνετε τον λόγο στο θεµελιώδες θέµα της διαδικασίας, που µας απασχολεί. Σας ευχαριστώ και για τη στάση σας
χθες στην αντίστοιχη συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπροστά σε αυτή την επιτροπή,
που µε τόση επιµέλεια και επί τόσο πολύ καιρό βασάνισαν πραγµατικά δύο πολύ σηµαντικά για τη ζωή των ανθρώπων κείµενα,
το κείµενο που οργανώνει την προστασία των εννόµων αγαθών,
τον βαθµό της προστασίας της, και το κείµενο που οργανώνει
την ποινική δικαιοσύνη, τα θεµελιωδέστερα, δηλαδή, κείµενα για
τη ζωή των ανθρώπων στις οργανωµένες σύγχρονες κοινωνίες,
λυπάµαι πάρα πολύ που είναι σχεδόν περισσότεροι από εµάς
τους Βουλευτές, γιατί η Κυβέρνηση διάλεξε αυτή την απαράδεκτη αντισυνταγµατική διαδικασία να είµαστε σήµερα εδώ.
Κύριε Πρόεδρε, παραβιάζεται το άρθρο 1, παράγραφος 2 περί
λαϊκής κυριαρχίας του Συντάγµατος, και το άρθρο 1, παράγραφος 3, που ορίζει ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον ελληνικό λαό, καθώς και όσα άρθρα ακόµα συναρµολογούνται σε
αυτές τις κεφαλαιώδεις δύο πρώτες διατάξεις. Το παραβιάζει
αυτό και η Κυβέρνηση, µε την άδεια του Προέδρου της Βουλής
και της πλειοψηφίας, διότι από τη στιγµή που οδεύουµε προς
εκλογές, είναι πραγµατικά λυπηρό να έρχεται εδώ µια τόσο σηµαντική προσπάθεια µε αντισυνταγµατική διαδικασία. Ό, τι και
να έχει ειπωθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων κατά πλειοψηφία,
δεν µπορεί να στηρίξει αντίθετη άποψη.
Περαιτέρω, κύριε Πρόεδρε, τα πράγµατα γίνονται λίγο χειρότερα, όσο πηγαίνουµε παρακάτω. Προ δύο µηνών, µετά από µια
τυχαία συζήτηση που είχα µε ανώτατο δικαστικό εισαγγελικό λειτουργό, από αυτούς που τίµησε προσφάτως η Διάσκεψη των
Προέδρων µε την άποψή της, κέρδισα την πρόταση για κάποιες
θεµελιώδεις και σηµαντικές αλλαγές που γίνονται, να µην αργήσουν. Λόγου χάριν, εγώ δεν ντρέποµαι να πω -όπως ντρέπεται η
πλειοψηφία- ότι ο νόµος 1608 έπρεπε εδώ και δεκαετίες να αλλάξει. Και σας έστειλα διά του παρόντος εκείνη την ηµέρα
Υπουργού, του κ. Τζανακόπουλου, συγχαρητήρια και σε εσάς,
στον κ. Κοντονή και στον κ. Παρασκευόπουλο, ίσως.
Κρίσιµες, όµως, αλλαγές, απαραίτητες, έπρεπε να φύγουν από
αυτή τη συλλογική προσπάθεια και να έρθουν εδώ µε ένα µικρό
σχέδιο νόµου να τις ψηφίσουµε όλοι µαζί και θα το κάνουµε.
Υπάρχουν διατάξεις που λύνουν θέµατα δεκαετιών και είµαστε
υπέρ, χωρίς να ντρεπόµαστε, κύριε Πρόεδρε, τι θα µας πει ο
άλφα και ο βήτα.
Αλλά η Κυβέρνηση ντρέπεται! Ντρέπεται η Κυβέρνηση να πει
τι εµπεριέχει αυτό το κείµενο. Δεν έχει το θάρρος των διατάξεων,
των οποίων φέρει την ευθύνη να κατατεθούν εδώ, µετά από αυτή
την υπέροχη δουλειά που έγινε, για να επιψηφιστούν, όπως το
Σύνταγµα ορίζει.
Έρχονται εκατοντάδες διατάξεις, µέσα στις οποίες -η φράση
είναι πολύ αιχµηρή, την υιοθετώ όπως θα την πω- εµπεριέχονται
«σκορπιοί και φίδια». Υπάρχουν διατάξεις, που αν τις ακούσει ο
ελληνικός λαός, θα πάρει θέση ενάντια σε αυτούς, που πήραν
την πρωτοβουλία να ψηφίσουν. Εµείς, δεν θα ανήκουµε σε αυτούς ούτε καν θα νοµιµοποιήσουµε την αντισυνταγµατική διαδικασία µε την παρουσία µας. Τι θα σας πείραζε να έχει συζητηθεί
αυτή η προσπάθεια, που εδώ όταν καταλήγει σε µία συνεδρίαση,
όπως σωστά είπε ο Πρόεδρος, ψηφίζουµε επί της αρχής και στο
σύνολο; Δεν έχουµε κατ’ άρθρον συζήτηση εδώ, στην Ολοµέλεια, εφαρµόζουµε Σύνταγµα και Κανονισµό της Βουλής, άρθρο
76 παράγραφος 6 και άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισµού. Προφανώς. Αλλά δεν έπρεπε η Εθνική Αντιπροσωπεία να
γνωρίζει τι ψηφίζει; Στη βάσανο της κριτικής µετά, για διατάξεις
που η πλειοψηφία δεν έχει πάρει χαµπάρι ότι υπάρχουν µέσα, τι
θα λέτε εσείς; Τι θα λέτε στον αιφνιδιασµένο, που ακούει ότι γίνεται διαδήλωση στην Αθήνα για διάταξη περί βιασµού; εσείς,
είστε η Κυβέρνηση, που πριν από δύο µήνες οδηγήσατε τον πρόεδρο της Επιτροπής για την Προστασία των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων κ. Σταυρόπουλο σε παραίτηση, που συνοδεύτηκε και από
την επίπληξη της προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων προς τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, στον
οποίον υπάγεται η συγκεκριµένη αρχή. Εσείς είστε οι άνθρωποι
που λειτουργείτε υπέρ των δικαιωµάτων στα λόγια. Αλλά δεν εί-
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µαστε τα λόγια µας, είµαστε οι πράξεις µας.
Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή η Εθνική Αντιπροσωπεία δεν
ξέρει τι θα ψηφίσει, η επιψήφιση, που προϋποθέτει µία συζήτηση
επί της αρχής και στο σύνολο, δεν σηµαίνει ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα έχει άγνοια διατάξεων, που θεµελιώνουν προστασία
εννόµων αγαθών και τον βαθµό της προστασίας τους. Δεν µπορεί οι δικηγόροι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, να µην ξέρουν τι
έχουν ψηφίσει. Γιατί δεν ξέρουν!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Μη µας προσβάλλετε, κύριε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Προσβάλλετε εσείς τον ελληνικό λαό
και την Εθνική Αντιπροσωπεία! Είστε …… µε αυτήν την προσπάθεια που κάνετε σήµερα!
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες)
Τα λόγια είναι αιχµηρά, αλλά τα αξίζουν αυτοί, στους οποίους
απευθύνονται.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Εµείς ζητήσαµε να σεβαστεί η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Βουλής, το Σύνταγµα. Δεν έγινε. Τι ζητάµε τώρα; Επειδή στην προσπάθεια που έγινε επί τόσα χρόνια
είµαστε αρωγοί, αλλά δεν ντρεπόµαστε για τις επιλογές µας, τις
λέµε δηµόσια…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Πώς σας προκύπτει ότι ντρεπόµαστε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γιατί δεν κάνατε συζήτηση, συνάδελφε! Γιατί στη Διαρκή Επιτροπή περάσαν όλα µε αέρα. Γι’ αυτό
ντρέπεστε!
Θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να συνειδητοποιηθεί και ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι µε αυτές τις διαδικασίες προστασία
εννόµων αγαθών, δικονοµική οργάνωση αυτής της προστασίας
δεν χωρεί. Είµαστε ενάντια, καταγγέλλουµε, καταδικάζουµε και
αποχωρούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Φαντάζοµαι, κύριε
Λοβέρδο, ότι τα περί «…..» δεν έχουν θέση σε αυτήν την Αίθουσα.
Έχουµε άλλες εκφράσεις να αντιπαρατεθούµε και θα παρακαλούσα να συναινέσετε, για να διαγραφούν από τα Πρακτικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την Αίθουσα η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ.
Ο κ. Παναγιώταρος έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν δεν είχαν µεσολαβήσει οι Ευρωεκλογές, που έγιναν πριν
από δώδεκα ηµέρες, όπου η λαϊκή ετυµηγορία καταβαράθρωσε
τον ΣΥΡΙΖΑ και την πλειοψηφική «τσόντα» του, τότε θα είχατε µια
δικαιολογία να φέρετε το εν λόγω νοµοσχέδιο, αφού ακόµα θα
λειτουργούσε το ελληνικό Κοινοβούλιο και η Βουλή.
Με τα αποτελέσµατα, όµως, τα οποία ήταν πολύ άσχηµα για
την Κυβέρνησή σας και µε το γεγονός ότι µόλις σε τρεις εβδοµάδες περίπου θα γίνουν εθνικές εκλογές, θεωρούµε ότι όλες
αυτές οι ενέργειες, που γίνονται από µέρους σας, δεν έχουν απολύτως κανένα νόηµα, στερούνται σοβαρότητος και δικαιολογούν
όλους αυτούς, οι οποίοι λένε ότι εξυπηρετείτε απολύτως συγκεκριµένα συµφέροντα, στόχους ή οτιδήποτε άλλο.
Κι εµείς µε τη σειρά µας, καταγγέλλουµε την εν λόγω διαδικασία. Αποχωρούµε και σας αφήνουµε µόνους σας να κάνετε ό,τι
θέλετε.
Ευχαριστούµε πολύ.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την Αίθουσα η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Εµµανουήλ Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω
κάποια ιδιαίτερη αγόρευση. Τοποθετηθήκαµε και χθες επί της
διαδικασίας στην επιτροπή και θεωρούµε σκόπιµο και στην Ολοµέλεια να πάρουµε θέση γι’ αυτό το ζήτηµα, θεωρώντας ότι ο
χρόνος που επελέγη, για να έρθουν για συζήτηση και ψήφιση
στη Βουλή -εν µέσω προεκλογικής περιόδου- τα σχέδια του νέου
Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, ο
τρόπος που το εισάγει η Κυβέρνηση, όπως-όπως δηλαδή µε διαδικασίες κατεπείγοντος, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι αφορούν, όπως είναι προφανές, πολύ σοβαρά νοµοθετήµατα, που
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αλλάζουν, κατά την άποψή µας, εκ βάθρων και το σύστηµα των
ποινών και αυτό της απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης στη
χώρα µας, δεν µας βρίσκει σύµφωνους.
Η Κυβέρνηση είχε όλη την ευχέρεια να το φέρει νωρίτερα στη
Βουλή. Δεν το έπραξε και αυτό εγείρει σοβαρά ερωτηµατικά για
εµάς. Κατά την άποψή µας, αποτελεί µια µεθόδευση από την
πλευρά της Κυβέρνησης να περάσουν όπως-όπως τόσο σοβαρά
νοµοθετήµατα, για να µην πάρει χαµπάρι ο λαός για τις σοβαρές
και επικίνδυνες αλλαγές σε αυτούς τους δύο νέους Κώδικες.
Ως εκ τούτου, το ΚΚΕ οδηγείται στην απόφαση να αποχωρήσει
από τη συζήτηση και ψήφιση των νέων κωδίκων. Δεν πρόκειται
να συµπράξουµε σε τέτοιου είδους σκοπιµότητες ούτε να νοµιµοποιήσουµε τέτοιες διαδικασίες ούτε φυσικά και την ουσία των
κωδίκων, που ενισχύουν το ποινικό οπλοστάσιο της αστικής
τάξης της χώρας µας και της εκάστοτε κυβέρνησης, συρρικνώνοντας ακόµα περισσότερο δηµοκρατικά δικαιώµατα και λαϊκές
ελευθερίες.
Η Κυβέρνηση ας ψάξει αλλού για τακτικισµούς και αφηγήµατα,
όπως είπε χθες ο κύριος Υπουργός, που επιδιώκουν να µπλοκάρουν τη συζήτηση και ψήφιση του νοµοσχεδίου. Πρώτα από όλα,
στην ίδια, έτσι όπως το µεθόδευσε και στα κόµµατα της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ, που, όπως φαίνεται, τους βόλεψε
µια χαρά έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία, για να µετατρέψουν
τη χρονική αυτή στιγµή το ζήτηµα αυτό σε αρένα µιας φλύαρης
και ανούσιας αντιπαράθεσης για να αποπροσανατολιστεί ο λαός.
Και αυτό γιατί, επί της ουσίας, δεν εκφράζουν ουσιαστικές διαφωνίες µε το περιεχόµενο των νέων Κωδίκων, κάτι που συνοµολογήθηκε άλλωστε και από στελέχη και της Νέας Δηµοκρατίας
και του Κινήµατος Αλλαγής.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την Αίθουσα η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπούµε µετά στη λίστα των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Νοµίζω ότι πρέπει να προηγηθούν ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής και
µετά να µπούµε κανονικά στη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν µε εκπλήσσει η συµπεριφορά και οι δηλώσεις του κ. Λοβέρδου. Αυτά που λέει οΟ καθένας από εµάς και κυρίως αυτά που οι Βουλευτές σε αυτή την
Αίθουσα λένε, οι τοποθετήσεις τους, χαρακτηρίζουν τους ίδιους,
χαρακτηρίζουν το δηµοκρατικό τους ήθος, την ποιότητά τους,
την εντιµότητά τους, την αξιοπρέπειά τους.
Όλα όσα είπε, επικαλούµενος µάλιστα, τη σοβαρότητα και την
επιστηµοσύνη των µελών της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής,
αποτελούν µια ευθεία προσβολή στα πρόσωπα και των µελών
των δύο νοµοπαρασκευαστικών, οι οποίοι µε κόπο εργάστηκαν
εδώ και τέσσερα χρόνια τουλάχιστον, προκειµένου να ολοκληρωθούν τα δύο αυτά σχέδια, αλλά και µια ολόκληρη προσπάθεια
σε βάθος δεκαετίας προκειµένου να αναµορφωθεί και να τροποποιηθεί η ποινική δίκη στη χώρα.
Απέναντι σε µια έντιµη πράξη πολιτικής δεοντολογίας του
Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αµέσως µετά το αποτέλεσµα των ευρωπαϊκών εκλογών να προαναγγελθεί µια πολιτική δέσµευση, σε
σχέση µε την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, τόσο η Νέα Δηµοκρατία όσο και το ΚΙΝΑΛ µε την παρακολουθηµατική συµπεριφορά του, ενδεικτική για τη σχέση και την ταύτιση των δύο
αυτών κοµµάτων, αποφάσισαν να επινοήσουν ένα δήθεν συνταγµατικό επιχείρηµα απονοµιµοποίησης, τόσο της Κυβέρνησης που
σύµφωνα και µε το Σύνταγµα ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της,
όσο και της Βουλής, η οποία δεν έχει διαλυθεί. Εµφανίζουν διαλυµένη τη Βουλή, απονοµιµοποιηµένη την Κυβέρνηση. Αυτή είναι
η στόχευσή τους. Χρησιµοποιούν, όπως µπορούν, κάθε µέσο,
προκειµένου να πείσουν σε σχέση µε αυτό.
Το Κίνηµα Αλλαγής, αµέσως µετά το ζήτηµα το οποίο προκλήθηκε από την επίσης σύµφωνα µε το νόµο και το Σύνταγµα τήρηση της διαδικασίας προεπιλογής στην ηγεσία των ανωτάτων
δικαστηρίων -εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Βενιζέ-

7747

λος- κάλεσε την Κυβέρνηση τουλάχιστον να επιδείξει συµπεριφορά συναίνεσης και να νοµοθετηθούν οι κώδικες.
Ο κ. Λοβέρδος στο παρελθόν, όπως και σήµερα, τι µας κάλεσε
να κάνουµε; Να καταργήσουµε τον νόµο περί καταχραστών του
δηµοσίου. Τι να κάνουµε δηλαδή; Να κάνουµε αυτό που αυτές
οι πολιτικές δυνάµεις είχαν κάνει όλα αυτά τα χρόνια στους Ποινικούς Κώδικες: αποσπασµατικές τροποποιήσεις, προκειµένου
να πετύχουν συγκεκριµένα πολιτικά ή δήθεν ποινικά επιχειρήµατα, αποσπασµατικές νοµοθετήσεις, που οδήγησαν στην κατάσταση, την οποία βιώνει σήµερα ο νοµικός κόσµος, ο δικαστής,
ο δικηγόρος και κυρίως οι πολίτες µε αυτήν την ποινική φούσκα,
η οποία δηµιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια µε αυτές τις αποσπασµατικές τροποποιήσεις των Ποινικών Κωδικών.
Ντρέποµαι ειλικρινά, γιατί επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαµε και
χθες στις επιτροπές. Τόσο το Κίνηµα Αλλαγής όσο και η Νέα Δηµοκρατία επιχειρούν να δηµιουργήσουν και ένα άλλο επιχείρηµα,
να µην πάρουν θέση απέναντι σε αυτά τα κορυφαία δύο νοµοθετήµατα, προκειµένου την επόµενη µέρα να µπορούν να δηµιουργήσουν οποιοδήποτε έωλο επιχείρηµα, οποιαδήποτε
διαστρέβλωση ποινικών διατάξεων, γιατί έτσι έχουν µάθει και
αυτοί είναι.
Η διαδικασία αυτή έρχεται και ήρθε σήµερα. Γιατί ένας από
τους λόγους σε σχέση µε τον χρόνο νοµοθέτησης, είναι η δηµόσια διαβούλευση, η οποία προηγήθηκε και η οποία παρατάθηκε
µε αίτηµα τίνος; Του Κινήµατος Αλλαγής. Κατά τη διάρκεια της
δηµόσιας διαβούλευσης επισκέφθηκαν εκπρόσωποι όλων των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων το Υπουργείο, παρόντων των µελών
των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, προκειµένου να γίνουν
παρατηρήσεις.
Οι παρατηρήσεις έγιναν. Πολλές από τις παρατηρήσεις και τις
τροποποιήσεις ενσωµατώθηκαν, προκειµένου να επιτευχθεί αυτό
που µέχρι προχθές υπήρχε, δηλαδή µία ευρεία συναίνεση, σε
σχέση µε τους δύο αυτούς κώδικες, οι οποίοι τεχνηέντως, την
επόµενη µέρα και για µικροπολιτικούς λόγους και µε απόλυτη
υποκρισία, εµφανίζονται σήµερα, δήθεν να παραπονιούνται για
µία fast track διαδικασία, η οποία κρύβει «σκορπιούς και φίδια».
Είναι αποκαλυπτική των προθέσεών τους η δήλωση από πλευράς του κ. Λοβέρδου και Κινήµατος Αλλαγής, γιατί εµείς σεβαστήκαµε πράγµατι, παρατείναµε τη δηµόσια διαβούλευση. Ήταν
όµως κρίµα -και είναι κρίµα- δύο τέτοια σπουδαία νοµοθετήµατα
µετά από όλη αυτή την πορεία, όλη αυτή την διάρκεια να καταλήξουν εκεί που κατέληξαν και όλα τα προηγούµενα σχέδια ποινικών κωδικών στο συρτάρι του Υπουργού, γιατί κανένας δεν είχε
την πολιτική δύναµη και ευθύνη, όπως είχε αυτή η Κυβέρνηση
και αυτή η Κοινοβουλευτική Οµάδα να προβαίνει σε µεταρρυθµίσεις, τις οποίες κανένας άλλος δεν τόλµησε όλα αυτά τα χρόνια για λόγους ενοχής, πολιτικής ενοχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχει δηµιουργηθεί ένα ζήτηµα, το οποίο έχουµε αντιληφθεί
και έχουν αντιληφθεί και τα µέλη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. Οδήγησε µάλιστα, αν έχω ενηµερωθεί σωστά, και την
Πρόεδρο του Κινήµατος Αλλαγής σε δηλώσεις σήµερα. Θα ξεκινήσει αυτό, εµείς θα νοµοθετούµε στη Βουλή και τα πολιτικά στελέχη των δύο κοµµάτων θα τοποθετούνται εκτός Βουλής. Αυτό
είναι το µέτρο της δικής τους πολιτικής ευθύνης, οι τοποθετήσεις
τους να γίνονται έξω από εδώ, όχι εδώ.
Υπάρχει, λοιπόν, µια συζήτηση που αφορά το θέµα του ορισµού του βιασµού, του άρθρου 336. Υπήρξε µία, νοµίζω ορθή,
σε σωστή κατεύθυνση, νοµοθετική πρωτοβουλία και διόρθωση
µετά τη δηµόσια διαβούλευση από πλευράς της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. Θα είµαι σύντοµος. Σήµερα διαβάζουµε
ότι ο βιασµός γίνεται πληµµέληµα. Δεν ισχύουν. Είναι αδιανόητα
αυτά τα πράγµατα να γράφονται µε τέτοια ευκολία.
Διατηρείται κακούργηµα που τιµωρείται µε κάθειρξη ως δεκαπέντε έτη. Είναι ψέµα ότι είναι πληµµέληµα. Τιµωρείται ως κακούργηµα, όταν τελείται µε βία ή µε απειλή σοβαρού και
σπουδαίου κινδύνου που συνδέεται µε τη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα του θύµατος. Μάλιστα, πια δεν τιµωρείται µόνο η τέλεση συνουσίας ή άλλης ασελγούς πράξης, αλλά κάθε γενετήσια
πράξη και οι ίσης βαρύτητας µε αυτές συµπεριφορές.
Επίσης, κακούργηµα είναι ο θανατηφόρος βιασµός. Επίσης,

7748

κακούργηµα είναι όταν τελείται από περισσότερους δράστες.
Επίσης, -και το επισηµάναµε και χθες στη συζήτηση στην επιτροπή- στο άρθρο 338 προβλέπεται ως κακούργηµα η τέλεση
γενετήσιας πράξης απέναντι σε θύµα που δεν µπορεί για οποιονδήποτε λόγο –επαναλαµβάνω, για οποιονδήποτε λόγο- να αντισταθεί. Δηλαδή, αυτό που συζητούσαµε µε την κ. Καββαδία, το
θύµα που «παγώνει».
Επίσης, υπήρξε µια πρόβλεψη, η παράγραφος 5 του άρθρου
336, η οποία προκάλεσε και τη συγκεκριµένη συζήτηση, όπου
προσπάθησε να κλιµακώσει ποινολογικά την οποιαδήποτε άλλη
συµπεριφορά µε ένα πληµµέληµα, µε την προβλεπόµενη ποινή
τρία ως πέντε έτη, η οποία σύµφωνα µε το νέο σχέδιο του Ποινικού Κώδικα θα είναι εκτιτέα. Αυτό το άρθρο, επαναλαµβάνω,
προστέθηκε µετά από την δηµόσια διαβούλευση. Σύµφωνα µε τη
διάταξη αυτή, βιασµός θεωρείται οποιαδήποτε απειλή παράνοµης πράξης.
Τώρα, το τελευταίο ζήτηµα απαιτεί µια συνειδητοποίηση αυτής
της αλλαγής, της ποινολογικής δηλαδή κλιµάκωσης. Το γεγονός
ότι στην παράγραφο 5, λοιπόν, προβλέφθηκε αυτό το πλαίσιο
ποινής τρία έως πέντε έτη φυλάκισης, το οποίο θα εκτίεται, φαίνεται ότι δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό από τους πολίτες, από την
κοινή γνώµη, από τα κινήµατα. Εµφανίζεται ξαφνικά άλλο σηµερινό παράδοξο για µια Κυβέρνηση και µια Κοινοβουλευτική
Οµάδα, η οποία τόσα έχει νοµοθετήσει στο πεδίο των δικαιωµάτων. Τόσες πρωτοβουλίες έχουν παρθεί. Δεν µπορεί να εµφανιζόµαστε εµείς ως η Κοινοβουλευτική Οµάδα, η Κυβέρνηση και
το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ξαφνικά αποφάσισε να προστατεύσει τους βιαστές και το βιασµό.
Σε συνεννόηση –και αυτό είναι το θέµα που πρέπει να ληφθεί
υπ’ όψιν, πριν µπούµε στην ουσιαστική συζήτηση των Κωδίκωνµε τα µέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών και επειδή
είναι παρόντες και επειδή µπορούµε να το κάνουµε, µε µία νοµοτεχνική βελτίωση θα διορθωθεί η παράγραφος 5 στην κατεύθυνση προκειµένου να υπάρξει µια σωστή εξισορρόπηση
ποινολογική και για οποιαδήποτε άλλη συµπεριφορά σε σχέση
µε τις προβλέψεις του άρθρου 336. Θα επανέλθουµε µε αυτήν
και µε άλλες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχουµε συζητήσει ήδη
χθες από τις επιτροπές, προκειµένου να σταµατήσει αυτή η συζήτηση.
Και το Ποτάµι επίσης στην κοινοβουλευτική του πορεία τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο της προάσπισης των δικαιωµάτων
και των ελευθεριών και σε όλα τα νοµοσχέδια τα οποία αφορούσαν αυτόν τον ευαίσθητο τοµέα έχει σταθεί µε συγκεκριµένη
συµπεριφορά. Γι’ αυτό ήθελα να είναι γνωστό και στους κοινοβουλευτικούς του Ποταµιού ότι αυτό που προβληµατίζει αυτή τη
στιγµή και αυτό θα λυθεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα υπεισέλθω στην
ουσία της σηµερινής συζήτησης ούτε στην πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει εξελιχθεί. Προφανώς, αποκρούω το ότι η
Βουλή λειτουργεί εδώ και δύο εβδοµάδες αντισυνταγµατικά
κ.λπ..
Γνωρίζουµε όλοι ότι, εφόσον ο Πρωθυπουργός κατά δήλωσή
του τη Δευτέρα θα πάει στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και θα
εισηγηθεί να κλείσει αυτή η περίοδος της Βουλής, σήµερα και
αύριο είναι οι τελευταίες συνεδριάσεις εν ολοµελεία.
Και δράττοµαι της ευκαιρίας που είναι οι εκλεκτοί λειτουργοί
της δικαιοσύνης παρόντες, να πω µερικά πράγµατα και στο
τέλος να αναφέρω και ένα άλλο ζήτηµα. Επί τη λήξει, λοιπόν,
αυτής της τετράχρονης περίπου περιόδου και µέσα σε δύσκολες
συνθήκες θέλω αποτιµώντας να σας πω από την πλευρά µου ότι
προσπαθήσαµε να κινηθούµε µε πλήρη θεσµική προσήλωση σε
ό,τι αφορά τα λεπτά σηµεία όπου οι ανεξάρτητες κατά το Σύνταγµα εξουσίες έρχονται σε επαφή µε ζητήµατα τα οποία περιγράφονται και στο Σύνταγµα. Και ήταν πολλές αυτές οι στιγµές
µέσα σε αυτά τα χρόνια.
Ήταν πολλές αυτές οι στιγµές που και λόγω του άρθρου 86 -
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το οποίο είναι σαφές ότι θα αλλάξει στην επόµενη Βουλή πλέον
την αναθεωρητική- κάναµε ό,τι δουλειά µπορούσαµε να κάνουµε
ως προτείνουσα Βουλή. Επανειληµµένα ασχοληθήκαµε και
υπήρχε µια αλληλογραφία –επιτρέψτε µου την έκφραση- µε τους
εισαγγελείς, µε το Υπουργείο, µε τους ανακριτές, για µια σειρά
πάρα πολύ σοβαρών ζητηµάτων. Λειτούργησαν εξεταστικές επιτροπές, προέκυψαν νοµολογίες µέσα απ’ αυτήν την εµπειρία και
υπήρξε απόλυτη προσήλωση και ενθάρρυνση και βοήθεια προς
το δικαστικό σώµα όποτε και όπου ζητήθηκε, για να είναι σαφές
ότι το πολιτικό σύστηµα είναι αποφασισµένο πλέον πάνω στα
πολύ κρίσιµα ζητήµατα -που και στη συνείδηση του λαού µας
υπάρχουν πολύ σοβαρά ερωτηµατικά- του κατά πόσον έχει κάνει
για τον εαυτό του ένα πέπλο ασυλίας, να φύγουµε εντελώς απ’
αυτήν την εποχή.
Σεβόµαστε απολύτως τη δικαιοσύνη, τους λειτουργούς της και
τις αποφάσεις της. Και είχαµε την ευκαιρία επί τέσσερα χρόνια
σε αλλεπάλληλες ακροάσεις, τις οποίες κατά το Σύνταγµα η Διάσκεψη των Προέδρων είχε µε το σύνολο των ανώτερων και ανώτατων δικαστικών, να ακροαστούµε και µε ελεύθερη βούληση να
κάνουµε τις προτάσεις µας, τις αξιολογήσεις µας, τις µικρές λίστες µε βάση τις οποίες από εκεί και πέρα κατά το σηµερινό σύστηµα όπου γίνεται ο διορισµός των µελών των ανωτάτων
δικαστηρίων, να τις δίνουµε προς την Κυβέρνηση.
Και επίσης, υπήρξαν σε αυτή την Βουλή όποτε χρειάστηκε και
µε πλειοψηφία 4/5 εγκρίσεις συνθέσεων όλων των ανεξαρτήτων
αρχών οι οποίες κατά το Σύνταγµα προβλέπονται, ακροάσεις και
µια πολύ σηµαντική δουλειά σε αυτόν τον τοµέα, όπως και οι διαδοχικοί Υπουργοί της παρούσας Κυβέρνησης έφεραν νοµοθετήµατα τα οποία ψηφίστηκαν και τα οποία κατά κοινή οµολογία -εξ
όσων και εγώ άκουσα στις ακροάσεις µε τους ανώτατους δικαστές- βοήθησαν σε κρίσιµα ζητήµατα, όπως παραδείγµατος
χάριν στην επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης όπως και
σε άλλα ζητήµατα.
Αυτά όλα νοµίζω πως είναι σηµαντικά. Ακόµα και σε αποφάσεις-νοµοθετήµατα οι οποίες εκρίθησαν –λίγες ήταν οι περιπτώσεις, αλλά θέλω απολογιστικά να αναφερθώ σε αυτές, δεν θέλω
να το ξεχάσω- ότι βρίσκονταν στα όρια ή είχαν κάποιες αντισυνταγµατικές διατάξεις, η Βουλή προσέτρεξε, προσαρµόστηκε. Οι
Υπουργοί έφεραν καινούριες διατυπώσεις, έφεραν καινούρια
άρθρα και υπήρξε στο τέλος µια εναρµόνιση και µε τις αποφάσεις των αρµόδιων δικαστηρίων πάνω σε αυτά τα θέµατα.
Αισθάνθηκα την υποχρέωση να τα πω αυτά ενώπιόν σας και
ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, διότι πιστεύω πραγµατικά
ότι η καλή λειτουργία, η καλή συνεργασία και κυρίως, όµως, ο
απόλυτος σεβασµός ανάµεσα στην ανεξαρτησία της νοµοθετικής εξουσίας και της δικαστικής εξουσίας θωρακίζει µε αυτό που
πιστεύω ότι υπηρετήσαµε, δηλαδή µια θεσµική προσήλωση στη
λειτουργία της δηµοκρατίας.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας και πιστεύοντας ότι διερµηνεύω το
σύνολο των Βουλευτών και των δυνάµεων, τουλάχιστον του δηµοκρατικού τόξου, αισθάνοµαι την υποχρέωση να πω ότι, µε
αφορµή την χθεσινή επίσηµη απάντηση από πλευράς του γερµανικού Υπουργείου Εξωτερικών για το πολύ κρίσιµο ζήτηµα που
η παρούσα Βουλή άνοιξε και η Κυβέρνηση κατ’ εντολή της Βουλής µε ρηµατική διακοίνωση ξεκίνησε το θέµα της διεκδίκησης
των αποζηµιώσεων, θέλω να είµαι ευθύς από πλευράς της ελληνικής Βουλής ότι το σύνολο των αξιώσεων οι οποίες περιγράφονται στη συγκεκριµένη ρηµατική διακοίνωση παραµένουν ενεργές
και απαράγραπτες και ότι θα πρέπει µε πολύ πιο µεγάλη ευαισθησία όλοι µας, όλα τα κράτη, όλες οι χώρες, κυρίως οι χώρες
που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήµατα, εν προκειµένω η Γερµανία, καθώς χθες υπήρξε από όλους τους ηγέτες
των χωρών η απόδοση τιµής για τη λήξη του Παγκοσµίου Πολέµου και καθώς όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι στον 21ο αιώνα δεν
πρέπει να αφήσουµε να σπάσει το επωαζόµενο αυγό του φιδιού
για µια ακόµη φορά, θα πρέπει µε πολύ µεγάλη ευαισθησία,
ενάργεια, µε ιστορική αντίληψη για τη διατήρηση της µνήµης και
όχι µε τυπικές και απαξιωτικές, επιτρέψτε µου να πω, εκφράσεις
να αποσυρόµαστε από έναν διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να προηγηθεί για να ξεκινήσει και να βρει τέλος αυτή η απαράγραπτη
και απολύτως νόµιµη διεκδίκηση του ελληνικού λαού.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει για λίγο για ορισµένες ερωτήσεις ο κ.
Κοντονής, τέως Υπουργός Δικαιοσύνης.
Κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν µπούµε στη συζήτηση, δύο σοβαρά
κατά τη γνώµη µου -το ένα είναι κατά κύριο λόγο διαδικαστικό
και το άλλο µπορεί να φαίνεται το ίδιο, αλλά, κατά τη γνώµη µου,
είναι πιο ουσιαστικό- προς τον Υπουργό ερωτήµατα.
Άκουσα προηγουµένως τον κύριο Υπουργό να λέει ότι ενσωµατώθηκαν στο σχέδιο το οποίο έχουµε µπροστά µας οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στη διαβούλευση. Δηλαδή, έχουµε
ένα διαφορετικό σχέδιο νόµου από αυτό που παρέδωσε η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή; Και αν συνέβη αυτό, επανασυστάθηκε µε νόµο η µε άλλη διαδικασία η νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή; Δεν θέλω να επεκτείνω το σκεπτικό µου, κύριε
Υπουργέ. Αντιλαµβάνεστε τι ερωτώ.
Το δεύτερο που θέλω, κύριε Υπουργέ και κύριοι Βουλευτές:
Κάνω έκκληση και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και προς
όλους τους Βουλευτές που είναι παρόντες σήµερα στην Αίθουσα, όχι για αυτούς που επέλεξαν να λείπουν, για το ζήτηµα
του χρόνου έναρξης ισχύος του Ποινικού Κώδικα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι είναι
αδιανόητο, µεσούσης της δικαστικής περιόδου, σε είκοσι µέρες
από την ψήφιση να ισχύσει ο νέος κώδικας. Ή θα πρέπει να ισχύσει από την αρχή του δικαστικού έτους ή από την 1η Ιανουαρίου,
όπως συµβαίνει τις περισσότερες φορές.
Δεν θέλω και εδώ να επεκτείνω το σκεπτικό το οποίο διαπερνά
την ερώτησή µου, αλλά σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ και κύριοι
Βουλευτές, κάνω έκκληση να µην ισχύσει από την 1ης Ιουλίου,
όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, ο νέος Ποινικός Κώδικας. Και
αντιλαµβάνεστε γιατί το λέω αυτό το πράγµα και γιατί κάνω αυτή
την έκκληση προς όλους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κοντονή.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ως προς το πρώτο ζήτηµα, σας
ενηµερώνω ότι και οι δυο νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές µε
υπουργικές αποφάσεις οι οποίες δηµοσιεύτηκαν βάσει συγκεκριµένης εξουσιοδοτικής είναι εν ενεργεία, µέχρι 15 Ιουνίου µάλιστα για τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Συνεπώς κατά τη
διάρκεια της περιόδου της δηµόσιας διαβούλευσης λειτούργησαν κανονικά και ήταν σε ισχύ. Δεν ήρθε µια καταργηµένη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα της
δηµόσιας διαβούλευσης.
Μετά τη δηµόσια διαβούλευση, λοιπόν, συνέχισαν οι νοµοπαρασκευαστικές να συνεδριάζουν, επεξεργάστηκαν τις παρατηρήσεις οι οποίες προέκυψαν από τους αρµόδιους φορείς, από
τις δικαστικές ενώσεις, από τα πολιτικά κόµµατα και από τους
πολίτες και το σχέδιο το οποίο κατατέθηκε την προηγούµενη
Δευτέρα συνοδεύτηκε από ένα δελτίο Τύπου του Υπουργείου,
στο οποίο κατατέθηκαν, προκειµένου να είναι εύκολο σε όλους
µας και σε όλους σας και αναφέρθηκαν και οι αλλαγές οι οποίες
έχουν γίνει πια στα κατατεθειµένα δύο σχέδια, σε σχέση µε αυτά
που είχαν τεθεί στη δηµόσια διαβούλευση και τα οποία και χθες
συζητήσαµε. Επισηµάναµε ιδιαίτερα, δηλαδή, τις αλλαγές που
υπήρξαν µεταξύ των κειµένων που υπήρχαν προ της δηµόσιας
διαβούλευσης και µετά και το ίδιο θα κάνουµε και σήµερα.
Το θέµα χρόνου έναρξης ισχύος, επειδή και εµένα µε έχει απασχολήσει –γενικώς έχει απασχολήσει και υπάρχει επιχειρηµατολογία γενικότερη- θα τα συζητήσουµε στην πορεία της
συζήτησης αυτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για το δεύτερο,
κύριε Υπουργέ;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα το δούµε στην πορεία.
Αυτήν τη στιγµή είναι 1η Ιουλίου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Στην πορεία, πολύ
ωραία.
Ο κ. Κοντονής έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι χαίροµαι που είπε ο κύριος Υπουργός ότι θα εξετασθεί µέχρι πέρατος της συζητήσεως το θέµα της έναρξης ισχύος του κώδικα.
Αυτό κατάλαβα, κύριε Υπουργέ, έτσι;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, µε ρητή την επισήµανση
ότι έχουµε 1η Ιουλίου και ότι υπάρχει ακριβώς αντίθετη επιχειρηµατολογία απ’ αυτήν που επικαλείστε, σε περίπτωση που ο χρόνος έναρξης µετατεθεί είτε τον Σεπτέµβριο είτε 1η Ιανουαρίου.
Αυτά, λοιπόν, θα τα συζητήσουµε σήµερα, θα τα συζητήσουµε
και µε τους Βουλευτές και θα καταλήξουµε. Η πρόθεση του
Υπουργείου είναι η ηµεροµηνία χρόνος έναρξης αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγµή στο κατατεθειµένο νοµοσχέδιο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Και ελπίζω µέχρι πέρας της συζήτησης να έχουµε µια µεταστροφή της άποψης του Υπουργείου
όσον αφορά τον χρόνο έναρξης ισχύος.
Όσον αφορά όµως το πρώτο ζήτηµα που έθεσα, κύριε
Υπουργέ, έχω την εντύπωση ότι οι νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές –µάλιστα στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας δεν βλέπω ούτε καν τον Πρόεδρο της νοµοπαρασκευαστικής, η οποία είχε συσταθεί µε νόµο, τον κ. Παντελή- µετά την παράδοση του σχεδίου είχαν ολοκληρώσει το
έργο τους και εφόσον χρόνο δεν είχε δοθεί παράταση κατά τον
χρόνο των εργασιών τους, δεν θα µπορούσε να δοθεί µετά.
Αυτή η είναι η προσωπική µου προσέγγιση και ελπίζω στο σηµείο αυτό κάτι να έχει γίνει, ούτως ώστε να τηρηθεί η νοµιµότητα.
Και το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, διότι εάν είχε επανασυσταθεί η
νοµοπαρασκευαστική ή οι νοµοπαρασκευαστικές µε νόµο, δεν
θα υπήρχε κανένα πρόβληµα. Κανένα απολύτως! Αλλά µε υπουργική απόφαση να δοθεί παράταση σε µια νοµοπαρασκευαστική
που είχε τελειώσει ο χρόνος ζωής της και µάλιστα, αν θυµάµαι
καλά, από τον Σεπτέµβριο του 2017, αυτό νοµίζω ότι µας δηµιουργεί ένα διαδικαστικό, αλλά σοβαρό πρόβληµα στην όλη υπόθεση. Επαναλαµβάνω ότι το σοβαρό όµως δεν είναι αυτό, αλλά
ο χρόνος έναρξης ισχύος του Ποινικού Κώδικα.
Και σας παρακαλώ για άλλη µια φορά, κύριε Υπουργέ. Κάνω
έκκληση να µη βιαστεί το Υπουργείο και να µη βιαστούµε και ως
Βουλή να ψηφίσουµε µεσούσης της δικαστικής περιόδου την αλλαγή του κώδικα, διότι αντιλαµβάνεστε αυτά που είπε η Ένωση
Εισαγγελέων, η οποία είναι µια µετριοπαθής Ένωση, δεν αρέσκεται σε πυροτεχνήµατα και σε αντιπολιτευτικό λόγο κατά της
Κυβέρνησης, όπως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία
µας είχε πει ότι τείνουµε να γίνουµε Τουρκία και Πολωνία εδώ
και δύο χρόνια.
Για όλα αυτά τα θέµατα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω
δραµατική έκκληση, να ισχύσει ο Κώδικας τουλάχιστον από 1ης
Σεπτεµβρίου, µε την έναρξη του δικαστικού έτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Καλογήρου έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αντιλαµβάνεσθε, κύριε Κοντονή, µιας και βρεθήκατε και στην ίδια θέση και αντιµετωπίσατε
το ζήτηµα των νοµοπαρασκευαστικών, δεν υπήρχε καµία περίπτωση να είχαν έρθει στη Βουλή δύο σχέδια Ποινικών Κωδίκων,
χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία όσον αφορά
τη νόµιµη σύσταση, συγκρότηση των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών. Άρθρο 74 του ν. 4139/2013: Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συγκροτείται η επιτροπή. Με βάση αυτήν την εξουσιοδοτική εκδίδονται
οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες και θα κατατεθούν, προκειµένου να µην δηµιουργείται καµία εσφαλµένη εντύπωση ως προς
αυτό. Οι παρατάσεις γίνονταν, ήδη και από προηγούµενη θητεία
και από εσάς, µε πράξεις και συνεχίστηκαν.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κατά τον χρόνο λειτουργίας τους.
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ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τελείωσε, κατά τη γνώµη µου
διευκρινίστηκε επαρκώς και θα κατατεθούν και τα συγκεκριµένα
έγγραφα, για να µην δηµιουργούµε εντυπώσεις που δεν χρειάζονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε.
Ο κ. Λάππας έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αισθάνοµαι την κοινοβουλευτική και πολιτική υποχρέωση να µιλήσω µόνο για ένα
λεπτό, εκ µέρους όλων των συναδέλφων της Πλειοψηφίας, για
όσα καταφρονητικά, εξυβριστικά και ταπεινωτικά περιείχε η εισήγηση του κ. Λοβέρδου.
Ο κ. Λοβέρδος, κύριε Πρόεδρε, πριν από δυο µήνες µας κουνούσε το δάκτυλο εδώ στη Βουλή, λέγοντας: «Γιατί δεν φέρνετε
τους κώδικες επιτέλους; Γιατί δεν τελειώνει τις εργασίες της η
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή;». Επίµονα, καθηµερινά, έθετε το
θέµα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ο κ. Λοβέρδος δεν είναι µόνο
Βουλευτής, δεν είναι µόνο συνάδελφος δικηγόρος, είναι και πανεπιστηµιακός δάσκαλος. Όταν καταφρονεί, όταν εξυβρίζει, όταν
διαβάλλει, όταν συκοφαντεί, συναδέλφους της Πλειοψηφίας καταλογίζοντάς µας -το κατάλαβε, το αντιλήφθηκε ο ίδιος!- ότι είµαστε άσχετοι, ότι δεν διαβάσαµε τους δύο κώδικες, ότι δεν
έχουµε ιδέα για το τι περιλαµβάνουν και επίσης ότι δεν γνωρίζουµε τι προτείνουν, θα του πω ότι δεν υπάρχει µεγαλύτερη προσβολή και καταφρόνηση σε συνάδελφο του ελληνικού
Κοινοβουλίου να του απευθύνεις την κατηγορία ότι αγνοεί τι περιέχει το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, τι θα ήθελε ο κ. Λοβέρδος, κύριε Πρόεδρε, να τον
χειροκροτήσουµε ως habemus papam;
Κύριε Πρόεδρε, εάν ήταν εδώ, θα του έλεγα το εξής: Εάν θέλει
να µιλήσει για διάλογο, επειδή είµαστε όλοι νοµικοί, θα του πω
τώρα που ακούει από το γραφείο του ότι η νοµική επιστήµη στηρίζεται πάνω σε ένα αξίωµα, που είναι η βάση, ο πυρήνας, το στήριγµα της νοµικής σκέψης. Είναι µια φράση του Αριστοτέλη που
λέει «πάντα γάρ ενδέχεται και άλλως έχειν». Δηλαδή, για όλα τα
θέµατα υπάρχει και δεύτερη εκδοχή, ίσως και τρίτη. Γι’ αυτό, άλλωστε, στη νοµική επιστήµη ο διάλογος είναι το απαύγασµα, η
οµορφιά, είναι ο πυρήνας του.
Εκ των διαφερόντων καλλίστην αρµονίαν. Θα έπρεπε να το
αποδεικνύουν εδώ και ο ίδιος και το κόµµα του και η Νέα Δηµοκρατία, που επιλέγουν µε απίστευτη υποκρισία και καιροσκοπισµό ό,τι θέλουν να πουν, όπως επεσήµανε και ο Υπουργός, να
τα λένε τώρα, αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, στα κανάλια και να
επιτρέπουν σε δηµοσιογράφους, µε τους οποίους µιλούν, να
λένε ότι ο βιασµός έχει γίνει πληµµέληµα και ότι την ποινή της
ισόβιας κάθειρξης ο Ποινικός Κώδικας την καταργεί. Τέτοιο αίσχος, τέτοια ντροπή, κύριε Πρόεδρε!
Κλείνω, λέγοντάς του ότι στα δύσκολα χρόνια που ήταν
Υπουργός, το 2010-2014, ξέραµε τι σήµαινε επιτροπεία, µνηµόνια
κ.λπ.. Το µεγάλο πρόβληµα που αναδείχτηκε εκείνα τα χρόνια
ήταν τι είναι δηµοκρατία και πώς κερδίζεται. Σήµερα, µπαίνοντας
σε µια µεταµνηµονιακή εποχή, το πολιτικό ερώτηµα, το νοµικό,
αυτό που είναι ευθύνη µας, που αναδύεται και είναι το κυρίαρχο
είναι: Τι είναι δικαιοσύνη, κυρίως ποινική δικαιοσύνη και πώς απονέµεται. Εάν νοµίζουν ο κ. Λοβέρδος και το κόµµα του και η Νέα
Δηµοκρατία ότι δεν µπορούν να έχουν θέση στο ελληνικό Κοινοβούλιο για έναν τέτοιο σοβαρό, επιστηµονικό, νοµικό διάλογο,
λυπάµαι βαρύτατα και επιστρέφουµε στο σύνολό τους όλες τις
καταφρονητικές και υβριστικές φράσεις που είπε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λάππα.
Πριν προχωρήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την
τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν
στο
εκπαιδευτικό
πρόγραµµα
«Εργαστήρι
Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Δάφνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα
άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθήτριες και µαθητές και
δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο.
Θα ήθελα να ενηµερώσω ότι στη συνέχεια θα µιλήσει ο κ. Τσίρκας. Στο διάστηµα της οµιλίας των δύο πρώτων εισηγητών γίνονται εγγραφές οµιλητών. Μετά το τέλος της οµιλίας του δεύτερου
εισηγητή θα κλείσει ο κατάλογος.
Κύριε Παρασκευόπουλε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ για την ανοχή σας, σε ό,τι αφορά το θέµα του χρόνου, γιατί το αντικείµενο έχει µεγάλη έκταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας επιστρέψει στον κοινοβουλευτικό και στον δικαιικό πολιτισµό µετά τις δύο πρώτες τοποθετήσεις και έχοντας ακούσει, µε τον σεβασµό που του ανήκει,
τον Πρόεδρο της Βουλής, µπορούµε να περάσουµε στο θέµα
µας. Είθισται, βέβαια και είναι και ορθολογικό να συζητούνται
πρώτα τα διαδικαστικά θέµατα και στη συνέχεια να περνούµε στη
συζήτηση των ουσιαστικών θεµάτων.
Επιτρέψτε µου, όµως, να προτάξω µία µικρή εισαγωγή που
αφορά τη σηµασία του σηµερινού νοµοθετήµατος. Θα ήθελα να
θυµίσω ότι αυτή τη στιγµή επιτελούµε έργο ιστορικής σηµασίας
ψηφίζοντας έναν νέο Ποινικό Κώδικα.
Από την ελληνική Επανάσταση του 1821 µέχρι σήµερα, έχουµε
τέσσερις µόνο Ποινικούς Κώδικες που ίσχυσαν. Ο πρώτος ήταν
το «Απάνθισµα των Εγκληµατικών» το 1824. Ο δεύτερος ήταν ο
βαυαρικής εµπνεύσεως ποινικός νόµος το 1835. Ακολούθησε ο
Ποινικός Κώδικας που ισχύει ακόµη και σήµερα, ο οποίος ψηφίστηκε µετά από µακρόχρονη εργασία και τέθηκε σε εφαρµογή
από την αρχή του 1951. Ο σηµερινός θα είναι µόλις τέταρτος
στην νεοελληνική ιστορία Ποινικός Κώδικας, ο οποίος θα συζητηθεί.
Μένοντας σε αυτό το εισαγωγικό µέρος, επίσης, θα ήθελα να
πω ότι η ποινική ύλη, στο πλαίσιο βεβαίως του σύγχρονου δίκαιου, στο σύνολό του έχει µία διακεκριµένη θέση. Στην αρχαιότητα, στην ιστορία, στο παρελθόν αποτέλεσε ως ένα βαθµό και
τη µήτρα του δικαίου γενικά. Εξιστορώντας, δηλαδή, το Ποινικό
Δίκαιο ξεπερνάµε την ιστορία και φτάνουµε στα εδάφη της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της προϊστορίας.
Έχω την εντύπωση ότι η Ορέστεια περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο τη µετάβαση από την εκδίκηση στο δίκαιο, έχοντας
αποτυπώσει ιστορικά µία ιδρυτική στιγµή για το δίκαιο στη χώρα
µας. Με αυτήν, αυτή τη στιγµή, έχουµε να ασχοληθούµε.
Όµως, οι λόγοι για τη σηµασία του Ποινικού Κώδικα στο συζητούµενο σήµερα θέµα ενώπιόν σας δεν είναι µόνο ιστορικοί,
αλλά είναι και ουσιαστικοί και αφορούν και τη δηµοκρατία και
την πολιτική τάξη, διότι ο Ποινικός Κώδικας αφορά την άσκηση
ποινικής εξουσίας, δηλαδή αφορά την εθνική κυριαρχία. Χωρίς
δυνατότητα επιβολής των νόµων, ένα κράτος είναι ένα µη κράτος. Γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή ακριβώς το κράτος στο οποίο
αναφερόµαστε, το δικό µας, είναι δηµοκρατικό, έχουµε να κάνουµε µε ένα θέµα, το οποίο είναι πρώτιστης σηµασίας.
Επανερχόµενος στα διαδικαστικά ζητήµατα, τα οποία τέθηκαν,
θα ήθελα να πω ότι σήµερα καταλαβαίνω ότι συγκρούονται δύο
αντιλήψεις. Η µία είναι συναινετική που επιθυµεί -και έµπρακτα
επιβεβαιώνει αυτήν την επιθυµία- να προχωρήσει η διαδικασία
νοµοθέτησης µε έναν τρόπο συναινετικό, εν όψει της σηµασίας
του θέµατος. Και µία άλλη είναι συγκρουσιακή, η οποία ακόµη
και αν θεωρητικά ή πλατωνικά θεοποιεί τη συναίνεση, στην πραγµατικότητα εδώ έχει µία µη συναινετική στάση.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να πω ότι βεβαίως από την τοποθέτηση του
συναδέλφου του κ. Συντυχάκη και µετά επανήλθαµε στον κοινο-
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βουλευτικό πολιτισµό, αλλά πάντως έστω και αν είναι διαδικαστικό-παρενθετικό θέµα θα ήθελα να πω το πόσο δεν καταλαβαίνω ενώπιον κρίσιµων νοµοθετηµάτων τη στάση της αποχής.
Και µάλιστα πολύ λυπούµαι, αν και δεν είναι αυτό το θέµα το
οποίο αποτελεί αντικείµενο της σηµερινής συζήτησης και επί της
διαδικασίας, για το πόσο προβληµατικό είναι να φτάσει να ανέχεται η έννοµη τάξη και µάλιστα η συνταγµατική τάξη στάσεις
αποχής ακόµη και κατά τη συζήτηση θεµάτων που εµπίπτουν στο
άρθρο 86 του Συντάγµατος, το οποίο ιδρύει µία οιονεί δικαιοδοτική λειτουργία, όπου αρνησιδικία δεν επιτρέπεται βέβαια.
Έχοντας, λοιπόν, µπροστά µας την ανάγκη να αποφανθούµε
στα σχετικά ζητήµατα, πρώτα τεθήκαµε αντιµέτωποι µε ένα ερώτηµα το οποίο έθεσε η Αντιπολίτευση. Είναι σωστό τώρα λίγο
πριν από τις αναµενόµενες εκλογές να συζητηθεί ένα τόσο σοβαρό νοµοθέτηµα;
Πρέπει να θυµίσω εδώ κάποια πράγµατα. Πρώτα απ’ όλα, η
ψήφιση µε ένα άρθρο του Ποινικού Κώδικα στο σύνολό του, έτσι
όπως αυτή τη στιγµή πρόκειται να επισυµβεί, δεν έχει χαρακτηριστικά επίσπευσης ή βιασύνης. Ένας ποινικός κώδικας, κατ’
αρχάς, είναι ένα νοµοθέτηµα το οποίο ψηφίζεται µε την διαδικασία των κωδίκων. Εποµένως, ο χρόνος ο οποίος θα αφιερωθεί
στη συζήτηση δεν µπορεί παρά να είναι αυτός ο οποίος αφιερώνεται τώρα. Κατ’ άρθρον δεν συζητούµε, στο σύνολο µόνο. Μία
ηµέρα αυτό συµβαίνει στις επιτροπές και µία στην Ολοµέλεια.
Άρα δεν θυσιάζεται χρόνος της αναγκαίας συζήτησης για τον
Ποινικό Κώδικα.
Όµως, δεν είναι µόνο αυτό. Ο Ποινικός Κώδικας, λόγω της σηµασίας του, είναι ένα νοµοθέτηµα στο οποίο έχει γίνει µία µακρόχρονη επεξεργασία. Έτσι ήταν πάντα. Ακούστηκε και κατά τη
διάρκεια της επιτροπής ότι ο Ποινικός Κώδικας που ισχύει σήµερα
και τέθηκε σε εφαρµογή από 1-1-1951 άρχισε να ανασυντάσσεται
και να αναθεωρείται από το 1911. Οι νοµοπαρασκευαστικές εργασίες κράτησαν σαράντα χρόνια.
Και οι νοµοπαρασκευαστικές εργασίες αυτού του σχεδίου Ποινικού Κώδικα που εισάγεται τώρα ήταν µακρόχρονες. Έχουµε
συµπληρώσει δεκαετία και όπως είναι γνωστό σε πολλούς έγιναν
αναµορφώσεις, έγιναν εναλλαγές προεδρίας στις αντίστοιχες
επιτροπές και σταδιακά φτάσαµε στη διαµόρφωση του σχεδίου
το οποίο συζητείται σήµερα.
Στις επιτροπές αυτές µετείχαν οι ειδικοί, µετείχαν επιστήµονες
που διακονούν το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονοµία.
Έχουµε να κάνουµε, λοιπόν, µε ένα έργο το οποίο έχει βαρύνοντα επιστηµονικά χαρακτηριστικά. Εννοώ το σχέδιο το οποίο
συζητείται σήµερα και το οποίο είναι προϊόν της συγκεκριµένης
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, της οποίας τα µέλη είναι και
ενώπιόν µας σήµερα.
Ήθελα να πω ότι οι επιτροπές οι οποίες δούλεψαν εδώ και
δέκα χρόνια δούλεψαν αρµονικά, δούλεψαν οργανικά και συνεργαζόµενες. Βεβαίως, υπήρξαν εναλλαγές, αλλά στις εναλλαγές
που υπήρξαν η κάθε µία επιτροπή, η οποία ασχολήθηκε και παρά
την όποια ανασύνθεση της δεν έβαζε στο ράφι το προηγούµενο
σχέδιο για να ξεκινήσει από την αρχή. Όλοι δούλεψαν σταδιακά,
«πατώντας» στις επιστηµονικές εργασίες που είχαν προηγηθεί
και προωθώντας, κατά το δυνατόν, το έργο της απόκτησης ενός
Ποινικού Κώδικα, ο οποίος θα είναι λειτουργικός.
Αντιµετώπισα το ερώτηµα «γιατί το 2015, για παράδειγµα, είχαµε µία εναλλαγή των επιτροπών» και προσπάθησα να εξηγήσω
ότι η εναλλαγή αυτή δεν οφειλόταν καθόλου σε ουσιαστικές αντιρρήσεις επί του περιεχοµένου του σχεδίου το οποίο υπήρχε
τότε, το 2015, αλλά µόνο σε ένα θέµα το οποίο είναι εν µέρει νοµοτεχνικό και εν µέρει διαδικαστικό, το ότι κρίθηκε τότε ότι θα
ήταν πολύ χρήσιµο για τους νοµικούς στο σύνολο τους, δικαστές
και δικηγόρους, να τηρηθεί η αρίθµηση των άρθρων της ισχύουσας νοµοθεσίας σήµερα, του Ποινικού Κώδικα, καθώς να τηρηθούν, επίσης, και οι τίτλοι µε την ορολογία τους, όπου δεν ήταν
κανονιστικά αναγκαία η αλλαγή, προκειµένου να µπορεί να αξιοποιηθεί και από τους σύγχρονους νοµικούς ο θησαυρός νοµολογίας και θεωρίας, δηλαδή σκέψεων που κτίστηκαν πάνω στην
παλαιά ρύθµιση, πάνω στον κώδικα ο οποίος ισχύει σήµερα και
όποιος είναι το αρχιτεκτόνηµα του Νικολάου Χωραφά.
Όµως, ήταν µόνο τεχνικός ο λόγος της µεταβολής και, κατά
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τα λοιπά, όχι µόνο στηρίχτηκαν τα µέλη της νέας επιτροπής στα
προηγούµενα, αλλά και οργανικά, έχοντας ως µέλος την καθηγήτρια κ. Καστανίδου-Συµεωνίδου και µε πρόσκληση της καθηγήτριας, της κ. Τζανετάκη, συνεργάστηκαν ακριβώς µε µέλη της
προηγούµενης επιτροπής, ώστε αυτή η οργανική συνέχεια να
υπάρχει.
Βεβαίως, άκουσα το θέµα, το οποίο έθεσε ο κ. Κοντονής ότι
αυτή η επιτροπή είχε εδώ και καιρό παραδώσει το έργο της και
δεν θα µπορούσε να είχε γίνει στη συνέχεια µια παραπέρα επεξεργασία.
Δεν συµφωνώ καθόλου, κύριε Κοντονή. Κατ’ αρχάς, πιστεύω
ότι de lege ferenda ή de constitutie ferenda, αν θέλετε, το να ανατίθεται νοµοθετικό έργο χωρίς δυνατότητα άποψης ή έκφρασης
άποψης και µάλιστα συγκεκριµένων νόµων στη Βουλή, µε ανάγκη
προσυπογραφής της γνώµης µιας επιτροπής ειδικών και αποδοχής εν συνόλω ή απόρριψής της, θέτει ένα ζήτηµα δηµοκρατίας,
το οποίο στο µέλλον θα µπορούσαµε ίσως να το εξετάσουµε.
Όµως, και ερήµην αυτής της µελλοντικής, εν πάση περιπτώσει,
συζητήσεως και αποφάσεως, αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι οι
επιτροπές, οι οποίες ανέλαβαν, γνώριζαν ότι υπάρχει και µια διαδικασία διαβούλευσης ενώπιον ενός τόσο σηµαντικού νοµοθετήµατος. Δεν υπάρχει κανείς µεταξύ τους -το προεξοφλώ, είναι
ενώπιόν µας κιόλας- ο οποίος θα διεκδικούσε την έλλειψη διαλόγου ενόψει του κειµένου, το οποίο προσπάθησαν και µας παρέδωσαν. Εποµένως, ήταν απολύτως φυσικό και δεδοµένο το
έργο της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής να τελειώνει µόνο
µετά την εξάντληση του διαλόγου.
Τι σηµαίνει το γεγονός ότι το νοµοθέτηµα, το οποίο ψηφίζουµε, είναι ένα έργο της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής; Σηµαίνει ότι έχει τον τελικό λόγο. Δηλαδή, ακούει τον διάλογο,
συζητά και µε τον Υπουργό, ο οποίος είναι µέσα σε ένα Σύνταγµα, το οποίο υπηρετεί τη λαϊκή κυριαρχία, ένας εκφραστής
της δηµοκρατίας, ακούει τα κοινοβουλευτικά στελέχη, ακούει
τους Βουλευτές και τελικώς αποδίδει ένα κείµενο, το οποίο θα
φτάσει στην οριστική του διαµόρφωση, ίσως και µε κάποιες νοµοτεχνικές λεπτοµέρειες, στη σηµερινή συζήτηση.
Έτσι, λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα έργο,
το οποίο άκουσα ήδη και εχθές να αντιµετωπίζεται ως καρπός
των πολιτικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, το έργο αυτό δεν
µπορεί να φορτωθεί σε ένα συγκεκριµένο κόµµα. Η φυσιογνωµία
του σχεδίου του Ποινικού Κώδικα που συζητείται αυτήν τη στιγµή
ορίζεται από το κράτος δικαίου, από τις ανάγκες ασφάλειας και
από τις συνταγµατικές διαδικασίες, οι οποίες αποβλέπουν στην
ολοκλήρωση των νοµοθετηµάτων και όχι από οποιαδήποτε πολιτική σκοπιµότητα.
Θέλω να µνηµονεύσω αυτήν τη στιγµή, τουλάχιστον εν τάχει,
και να ευχαριστήσω τα µέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών για το έργο τους. Ίσως είναι πολύ χρονοβόρο εν όψει του
χρόνου που διαθέτω να µνηµονεύσω ένα-ένα τα ονόµατα. Όµως,
η συµβολή τους στη διαµόρφωση αυτού του κώδικα πραγµατικά
του καθενός ήταν πολύτιµη.
Στις επιτροπές που εναλλάχθηκαν προήδρευσαν οι καθηγητές
Ανδρουλάκης, Μυλωνόπουλος, ο αείµνηστος Ιωάννης Μανδραλουδάκης, τον οποίον αντικατέστησε η κ. Συµεωνίδου-Καστανίδου. Στις επιτροπές επεξεργασίας, οι οποίες επίσης λειτούργησαν
υπό τη σκέπη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών και σε συνεργασία µε το Υπουργείο για τον χάρτη του διαλόγου προήδρευσε και ο επίσης παριστάµενος Αντιεισαγγελέας κ. Βασίλειος
Μαρκής και εντέλει, στην τελευταία αυτή φάση, προήδρευε στις
εργασίες, ο διατελέσας και Πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων
κ. Χριστόφορος Αργυρόπουλος.
Έχουµε, εποµένως, ένα επιστηµονικό έργο το οποίο οφείλουµε να σεβαστούµε.
Κατανάλωσα πολύ χρόνο µε τα διαδικαστικά.
Πρέπει πάντως να πω από άποψη ουσίας ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει πριν να έρθω εδώ πόσο δεν έχει γίνει αντιληπτό,
ιδίως ευρύτερα, το ότι αυτό το οποίο εµείς ψηφίζουµε είναι ένα
νοµοθέτηµα το οποίο ψηφίζεται στο σύνολό του, δηλαδή ψηφίζουµε για την ποινική µας νοµοθεσία έναν νέο φέροντα σκελετό,
µία νέα ραχοκοκαλιά.
Το γεγονός ότι ψηφίζουµε έναν νέο σκελετό πάνω στις ίδιες
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γενικότερες αρχές, αλλά ίσως µε διαφορετικές ειδικότερες
αρχές, καθόλου δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να γίνουν στο µέλλον µεταρρυθµίσεις κατ’ άρθρο. Αυτές προφανώς θα γίνουν. Δεν
ψηφίζουµε Σύνταγµα, ώστε ό,τι ψηφιστεί σήµερα να είναι αναλλοίωτο στη συνέχεια. Αυτό το οποίο, όµως, είναι χαρακτηριστικό
είναι ότι εισφέρεται αυτή τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία ένα
νέο σύστηµα ικανό να υποδεχθεί το σύνολο της ποινικής νοµοθεσίας µε έναν διαφορετικό τρόπο.
Να µη µνηµονεύσω τις αρχές που διέπουν το ποινικό δίκαιο.
Αυτές είναι σε όλους γνωστές.
Το ποινικό δίκαιο, το οποίο αναπαράγεται µε το σηµερινό σχέδιο Ποινικού Κώδικα, υπηρετεί πάντοτε την αρχή της νοµιµότητας, τον σεβασµό της αξιοπρέπειας, την αρχή της ενοχής, τη
δηµοκρατική αρχή που επίσης επικοινωνεί και αλληλοεπηρεάζεται µε τις ρυθµίσεις της ποινικής νοµοθεσίας, µε την αρχή της
ισότητας, του κοινωνικού κράτους και της επιείκειας.
Παρένθεση εδώ: Έθεσα από χθες το θέµα του ότι οφείλουµε
να µην χρησιµοποιήσουµε τον όρο «επιείκεια» για µία διάταξη η
οποία για τους στοιχειώδεις γνώστες της φιλοσοφίας του δικαίου
και της ιστορίας του δικαίου δεν έχει σχετικό περιεχόµενο µε την
έννοια της επιείκειας. Και επειδή η αλλαγή είναι µόνο νοµοτεχνική, χαίροµαι που άκουσα από τον Υπουργό ότι µπορεί να την
υποδεχθεί.
Η έννοια της επιείκειας µάς είναι γνωστή από την αριστοτελική
εποχή. Σηµαίνει ότι το δίκαιο µπορεί να προσαρµόζεται, να λαµβάνει υπ’ όψιν τις ιδιοµορφίες των συγκεκριµένων περιπτώσεων
και η επιείκεια συνιστά µια µορφή απονοµής του δικαίου, µια
µορφή δικαιοσύνης και όχι µια παράκαµψή της.
Πρόκειται για διατάξεις που δεν οδηγούν σε απονοµή δικαιοσύνης. Το δικαστήριο έχει απονείµει µια ποινή σε αυτές τις περιπτώσεις, µε βάση την αναλογικότητα και τις αρχές της
δικαιοσύνης και αυτή η ρύθµιση επιτρέπει να αποκλίνουµε µε
διάφορες ευεργετικές ρυθµίσεις χάριν της εξάρθρωσης του εγκλήµατος γενικά. Δηλαδή αυτές οι ρυθµίσεις προτείνουν µια παράκαµψη από τη δικαιοσύνη χάριν µιας σκοπιµότητας ορθής
ίσως, αλλά διαφορετικής.
Γι’ αυτό πολύ ορθά µέχρι τώρα η νοµοθεσία µας στην περίπτωση της ποινικής νοµοθεσίας των ναρκωτικών δεν κάνει λόγο
για µέτρα επιείκειας, κάνει λόγο για ευνοϊκά µέτρα και αυτή η
ορολογία πρέπει να διατηρηθεί και σήµερα. Εν πάση περιπτώσει,
ας δείξουµε ότι στην Ελλάδα γνωρίζουµε στοιχειωδώς την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και την ελληνική φιλοσοφία.
Γυρνώντας στο κείµενο να πω ότι ο νέος κώδικας, βεβαίως,
έχει προσαρµοστεί στην πρόοδο, δηλαδή σε κατακτήσεις οι
οποίες αφορούν και τον κοινωνικό χώρο, αλλά ιδιαίτερα και το
κράτος δικαίου και τη µηχανική –για να το πω έτσι- της ασφάλειας. Δεν παύει να επιδιώκει την ισορροπία µεταξύ ασφάλειας
και κράτους δικαίου, δηλαδή σεβασµού των δικαιωµάτων του πολίτη που αντιµετωπίζει τον ποινικό έλεγχο. Όντως, στο άρθρο 13
του Ποινικού Κώδικα, στους ορισµούς βρίσκουµε ότι η έννοια
του οικείου πλέον δεν αφορά µόνο την οικογένεια, όπως τη γνωρίζαµε, αλλά και την οικογένεια, όπως έχει διευρυνθεί πλέον η
έννοιά της θεσµικά.
Όµως, να πω ποιο είναι το κύριο σηµείο αλλαγής, το οποίο επισηµάνθηκε ήδη. Το κύριο σηµείο είναι ότι µέχρι σήµερα είχαµε ένα
πρόβληµα µε τις ποινές, το οποίο αφορούσε τόσο τις µεγάλες ποινές όσο και τις ελαφρές και τις πολύ µικρές. Ποιο ήταν αυτό;
Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά τις σοβαρές ποινές, το πρόβληµά
µας ήταν ότι είχαµε πολύ υψηλές απειλούµενες ποινές και ένα
ιδιαίτερα εύκαµπτο και ελαστικό σύστηµα απολύσεων. Αυτό το
σύστηµα έπρεπε να εξισορροπηθεί έτσι, ώστε να φθάσουµε να
έχουµε ένα ποινικό σύστηµα το οποίο να ταιριάζει µε αυτό της
διεθνούς κοινότητας και να παρέχει εµπιστοσύνη, ασφάλεια και
δικαιώµατα στους Έλληνες πολίτες.
Ποια είναι η εξισορρόπηση; Ελαφρώς χαµηλότερες οι απειλούµενες ποινές σε αρκετές περιπτώσεις και ένα πάγιο σύστηµα
πλέον απολύσεων. Τι σηµαίνει ελαφρώς χαµηλότερες; Σηµαίνει
ότι µειώνονται οι περιπτώσεις όπου προβλέπονται ισόβια –κάποιες χώρες έχουν καταργήσει τα ισόβια, εµείς τα διατηρούµεώστε να µην φτάνουµε στο φαινόµενο να είναι η χώρα µας η µοναδική που έχει το 10% των κρατουµένων στις φυλακές ισοβίτες
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και να γινόµαστε µάλιστα για τον λόγο αυτό δέκτες διαρκούς κριτικής για τον δικαιικό µας και ποινικό µας πολιτισµό. Μειώνεται,
λοιπόν, ο αριθµός των ισοβίων, αλλά διατηρούνται για τα βαριά
εγκλήµατα. Κατεβαίνει αισθητά, όχι όµως και πολύ το ανώτατο
όριο της πρόσκαιρης κάθειρξης από τα είκοσι στα δεκαπέντε
χρόνια.
Κατά τα λοιπά, στο πεδίο της φυλάκισης και των πληµµεληµάτων, δηλαδή των ποινών που αφορούν τις αξιόποινες πράξεις µεσαίας τάξης έχουµε σηµαντικές αλλαγές, αφού πλέον έχουµε
τρεις κύριες ποινές: τη φυλάκιση η οποία από τα τρία χρόνια και
µετά πλέον θα εκτίεται, την παροχή κοινωφελούς εργασίας και
τη χρηµατική ποινή, ενώ καταργείται ο θεσµός της χρηµατικής
εξαγοράς της ποινής φυλάκισης, µε καταβολή ποσού χρηµάτων.
Από την ώρα που η πολιτεία είχε κρίνει ότι πρέπει να επιβάλλει
µία ποινή φυλάκισης, είναι σωστό αυτό να τηρείται. Η εναλλακτική επιλογή να είναι η κοινωφελής εργασία που και πάλι δεν
µπορεί να θέσει τους πολίτες σε άνιση θέση µεταξύ τους, και να
µην έχουµε αυτή τη φθορά την οποία συνεπαγόταν το σύστηµα
µε τη µετατροπή και που και πάλι έδινε στη χώρα µας εδώ µια
ιδιαίτερη θέση. Δεν ήταν µια ρύθµιση η οποία να είναι ανεκτή, να
γίνεται αποδεκτή από άλλες ευρωπαϊκές ρυθµίσεις.
Βεβαίως, θα αδικήσω τη δουλειά της νοµοπαρασκευαστικής
επιτροπής η οποία είναι τεράστια. Δόθηκε προσοχή και στα τετρακόσια πενήντα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, σε ένα προς ένα,
ψηφίζοντας εδώ µε µία µόνο διάταξη. Αναγκαστικά αδικούµε το
έργο, αλλά θυµίζω ότι βεβαίως ότι κατά άρθρον στο µέλλον θα
δοκιµαστεί αυτή η ποινική νοµοθεσία.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι αντιλαµβάνοµαι τη σηµασία του
θέµατος του βιασµού και ελπίζω η συζήτηση που θα γίνει εδώ να
καταλήξει σε µια θέση, η οποία θα εκφράζει όλες τις ανάγκες και
τις ασφάλειας και του κράτους δικαίου.
Θεωρώ, επίσης, πολύ θετικό το ότι ο Υπουργός ήδη χθες δήλωσε ότι αποδέχεται τη νοµοτεχνική πρόταση το άρθρο που
αφορά τα βασανιστήρια να µετακινηθεί από τη θέση στην οποία
βρίσκεται στο σχέδιο, δηλαδή µεταξύ των εγκληµάτων περί την
υπηρεσία στα εγκλήµατα τα οποία αφορούν το πολίτευµα και την
εσχάτη προδοσία.
Με αυτό θα τελειώσω. Θέλω να πω το εξής. Ποινικολόγοι διαφωνούν εάν τα βασανιστήρια θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
ή κάτι άλλο, εάν η αξιοπρέπεια είναι έννοµο αγαθό ή όχι. Επιτρέψτε µου να πω ότι µπορούµε να αποδώσουµε θεωρητική ίσως
και τεχνοκρατική σηµασία σε αυτές τις διαφωνίες και να επιχειρήσουµε να δούµε την ουσία. Και η ουσία είναι ποια; Η ουσία
είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βασανίζεται, παύει να µπορεί
να έχει αυτοπροσδιορισµένη άποψη, γνώµη και θέληση.
Φαντάζοµαι πλείστοι έχετε διαβάσει τους «Ανθρωποφύλακες»
του Περικλή Κοροβέση, όπου περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο
πώς ο άνθρωπος ο οποίος βασανίζεται από ένα σηµείο και µετά
νιώθει να µην υπάρχει, λόγω του αφόρητου πόνου. Ο άνθρωπος
ο όποιος δεν µπορεί να αυτοπροσδιοριστεί, δεν µπορεί δυστυχώς, αν και δεν το θέλει αυτό, να είναι κύτταρο της δηµοκρατίας,
διότι η δηµοκρατία προϋποθέτει ψήφο και η ψήφος προϋποθέτει
αυτοπροσδιορισµό.
Θίγει, λοιπόν, ο βασανισµός τα βάθρα της δηµοκρατίας. Και
θίγει τα βάθρα του Συντάγµατός µας, επειδή επηρεάζει όχι µόνο
τη δηµοκρατία, αλλά και το κράτος δικαίου, διότι και το κράτος
δικαίου προϋποθέτει ατοµική ευθύνη των ανθρώπων, προϋποθέτει ενοχή των ανθρώπων. Και η ενοχή, επίσης, προϋποθέτει αυτοπροσδιορισµό, τη δυνατότητά σου να επιλέξεις την πρώτη, την
άλφα ή τη βήτα συµπεριφορά, πράγµα το οποίο το καταργεί ο
αφόρητος πόνος.
Αυτή την πράξη, αυτό το έγκληµα το οποίο προσβάλλει τα
βάθρα του πολιτεύµατος και τα δύο και το κράτος δικαίου και τη
δηµοκρατία, δεν µπορούµε να το βάλουµε µεταξύ των εγκληµάτων περί την υπηρεσία και να µην το βάλουµε στον οικείο του
χώρο, που είναι τα εγκλήµατα κατά του πολιτεύµατος.
Ευχαριστώ που µε ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον Βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης κ. Νίκο Παρασκευόπουλο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριανταπέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Βασίλειος Τσίρκας, οµοίως εισηγητής από τον
ΣΥΡΙΖΑ, για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε σήµερα εδώ να συζητήσουµε τους νέους κώδικες µετά από
πολύχρονες εργασίες των ειδικών νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, στις οποίες συµµετείχαν σηµαντικοί και επιφανείς εκπρόσωποι των νοµικών σχολών της χώρας, εκπρόσωποι
δικαστικών ενώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της ολοµέλειας των
δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
Βρισκόµαστε εδώ, σε µια ανοιχτή Βουλή, όπου πληρούνται όπως είπε νωρίτερα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης- όλες οι συνταγµατικές, νοµικές
και πολιτικές προϋποθέσεις και σε αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνηση
έχει την υποχρέωση και το δικαίωµα να φέρνει για ψήφιση έτοιµα
και ώριµα νοµοσχέδια, πόσω µάλλον τους νέους Ποινικούς Κώδικες, που αποτελούν, κατά τη γνώµη µου, ένα ιστορικό βήµα,
µια µικρή ή µεγαλύτερη -δεν ξέρω- επιτυχία αυτής της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, της Κυβέρνησης, που προχωράει σε αυτό
το ιστορικό και σηµαντικό βήµα.
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκαν ανάγκες για εµπλουτισµό των τρόπων διερεύνησης, της κίνησης και
ολοκλήρωσης της ποινικής διαδικασίας σε εύλογο χρόνο, της
αποσυµφόρησης των δικαστηρίων, µε ταυτόχρονες εγγυήσεις
των θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων. Η ποινική δικαιοσύνη αλλάζει, εκσυγχρονίζεται. Ωστόσο, στον πυρήνα της παραµένουν οι ίδιες αξίες και αρχές και αυτό το επιβεβαιώνουν και οι
συγκεκριµένοι κώδικες και ο τρόπος µε τον οποίο καταρτίστηκαν.
Βέβαια, έχουµε και τον νέο Ποινικό Κώδικα. Δυο κουβέντες
από µένα µόνο. Τα είπε ο προηγούµενος εισηγητής, ο κ. Παρασκευόπουλος. Σκοπός της σύνταξης του νέου Ποινικού Κώδικα
ήταν ο εξορθολογισµός και ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος
ποινικών κυρώσεων, η «ανακαίνιση» -εντός εισαγωγικών η λέξηδιατάξεων του ειδικού µέρους, που µε την πάροδο του χρόνου
έχουν χάσει τη σηµασία τους και τη ρυθµιστική εµβέλειά τους.
Εγκλήµατα που τελούνται στο διαδίκτυο, διασυνοριακό οργανωµένο έγκληµα, νεοφανείς µορφές εγκληµάτων ασύµµετρης
βίας επέβαλαν αυτές τις νοµοθετικές αλλαγές και είµαστε εδώ
σήµερα, µετά από εβδοµήντα χρόνια, που φέρνουµε αυτές τις
αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, µε στόχο τη βελτίωση του ποινικού συστήµατος, που, µετά
από πολλές και αποσπασµατικές ρυθµίσεις των προηγούµενων
δεκαετιών, είχε χάσει σε σηµαντικό βαθµό τη συνοχή του.
Η παρέµβαση αυτή αποτελεί ένα εγχείρηµα εκσυγχρονισµού
και της ποινικής διαδικασίας, της ποινικής δικαιοσύνης, του συστήµατος ποινών κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που θα συµβάλει
καθοριστικά στην επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, µε
ευεργετικές συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική ζωή, αλλά
και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις φυλακές. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή επεξεργάστηκε και κατέθεσε ένα πλήρως ανανεωµένο και εναρµονισµένο µε τις σύγχρονες
δικαιοκρατικές απαιτήσεις σχέδιο Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Προέκυψε αυτό το σχέδιο αφ’ ενός, µέσα από τη συσχέτιση και
αξιοποίηση όλων των προηγούµενων προσπαθειών κωδικοποίησης και όλων των επιστηµονικών θέσεων των τελευταίων είκοσι
ετών και αφ’ ετέρου, µέσα από µια επιστηµονική εξέλιξη των ευρωπαϊκών εξελίξεων και θέσεων στον χώρο του δικαίου.
Λήφθηκαν υπ’ όψιν και αξιοποιήθηκαν προτάσεις και θέσεις
από το σχέδιο του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας του 1995 υπό την
προεδρία του αείµνηστου καθηγητή Μανωλεδάκη, µεγάλο µέρος
προτάσεων και θέσεων από το σχέδιο του Κώδικα Ποινικής Δι-
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κονοµίας του 2014 υπό την προεδρία του κ. Μαργαρίτη και βεβαίως, θέσεις από τις ενδιάµεσες επιτροπές υπό την προεδρία
του αείµνηστου εισαγγελέα Κρουσταλάκη.
Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν η προσπάθεια να αποκρυσταλλώνει την ενοποιητική δύναµη των κοινά αποδεκτών δίκαιων και
ανάλογων ρυθµίσεων, αλλά και την κοινή πεποίθηση της αναγκαιότητας προώθησης νέων θεσµών για την υπέρβαση των διαχρονικών αγκυλώσεων της ποινικής δικονοµικής πραγµατικότητας.
Η υπέρβαση αυτή ίσως –εµείς έχουµε αυτήν την πεποίθησηαποτελέσει την απαρχή για τη δηµιουργία µιας νέας εικόνας του
ποινικού συστήµατος, θα ενδυναµώσει τη θεσµική διάσταση των
παραγόντων της δίκης, θα ενισχύσει τα δικαιώµατά τους, θα εξασφαλίσει ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων και εν τέλει θα εµπεδώσει σε µεγαλύτερο βαθµό την εµπιστοσύνη των πολιτών,
των κοινωνών, στο σύστηµα απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης.
Σίγουρα σηµεία αναφοράς όλης αυτής της επιστηµονικής και
νοµοθετικής κινητικότητας στον χώρο της ποινικής δίκης και των
δικαιωµάτων αποτελεί τόσο η αναζητούµενη επιτάχυνση, όπως
είπα νωρίτερα, απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά και η
ενίσχυση και διεύρυνση των δικαιωµάτων των διαδίκων και ιδίως
του κατηγορουµένου, καθώς και η αποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού στο πεδίο αντιµετώπισης της οργανωµένης εγκληµατικότητας.
Διατηρούνται οι κεντρικές ρυθµίσεις του άρθρου 1 για την ποινική δικαιοδοσία και του άρθρου 2 για τις εξαιρέσεις, όπου
υπήρξε επιβεβληµένη αυτή η διαδικασία, καθώς αντανακλά τη
δικαιοκρατική κατάστρωση των δικαστηρίων και την υποχρέωση
τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
Οι ρυθµίσεις των άρθρων 3 µέχρι και 13 αναµορφώθηκαν ώστε
να αποδίδουν αφ’ ενός πληρέστερα την κατάστρωση των δικαστηρίων, όπως στην περίπτωση του άρθρου 12 που αναφέρεται
στην υποχρεωτική παράσταση του εισαγγελέα κατά τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων, αφ’ ετέρου δε ακριβέστερα
την παρούσα νοµοθετική κατάσταση.
Στα άρθρα 14 έως 26 επανακαθορίζονται οι θεσµοί, που εµπεδώνουν την αµεροληψία των δικαστικών προσώπων, δηλαδή οι
θεσµοί του αποκλεισµού, της εξαίρεσης και της αποχής των δικαστικών προσώπων και οι επιµέρους τροποποιήσεις αντανακλούν την αξίωση αµεροληψίας των οργάνων απονοµής της
δικαιοσύνης.
Σε σχέση µε τον θεσµό της εξαίρεσης, αποφασίστηκε να µην
προωθηθεί στο άρθρο 15 η ενδεικτική απαρίθµηση των λόγων
που προκαλούν υπόνοιες µεροληψίας. Κρίθηκε ότι οι λόγοι αυτοί
–και νοµίζω ότι αυτό είναι σωστό- έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στη
νοµολογία, όσο και στη θεωρία και κατά τρόπο που παρέχει την
ασφάλεια ορθής εφαρµογής τους.
Η προβλεπόµενη στα άρθρα 16 ως 22 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας διαδικασία της εξαίρεσης κατατείνει στην εξασφάλιση,
αφ’ ενός, της δυνατότητας απρόσκοπτης προβολής των λόγων
εξαίρεσης και, αφ’ ετέρου, της δυνατότητας απροσωπόληπτης
εξέτασης και δικαστικής κρίσης τους.
Επήλθαν ειδικότερες τροποποιήσεις, όπως αυτή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 23, η οποία προέβλεπε τον πειθαρχικό έλεγχο του δικαστικού λειτουργού που
δηλώνει αδικαιολογήτως αποχή, διάταξη που καταργείται καθώς
αντιβαίνει στην ανάγκη εµπέδωσης του θεσµού της αποχής που
λειτουργεί και φοβικά. Όπως και στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο τµήµα του σχεδίου νόµου για τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, τα διαλαµβανόµενα εν προκειµένω σε σχέση µε την ποινική
δίωξη δεν αποµακρύνονται ριζικά από τις ισχύουσες σήµερα
ρυθµίσεις.
Με αφετηρία τη σκέψη ότι η συνολική µορφή και εξέλιξη τόσο
της προκαταρκτικής εξέτασης, όσο και της προανάκρισης-κύριας ανάκρισης είναι συνυφασµένη µε το µοντέλο προδικασίας
που επιλέγεται, τέθηκαν υπ’ όψιν των µελών της επιτροπής και
συγκριτικές αναφορές γι’ αυτά τα µοντέλα προδικασίας που
ισχύουν στον ευρωπαϊκό χώρο.
Οι γενικές διατάξεις για την ποινική δίωξη περιλαµβάνουν, αφ’
ενός, επαναδιατύπωση συγκεκριµένων ρυθµίσεων που προωθούν και αποκρυσταλλώνουν τις ελάχιστες δικαιοκρατικές εγγυήσεις της διαδικασίας δίωξης και της ανεξαρτησίας των
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εισαγγελικών λειτουργών κατά την άσκησή της, αφ’ ετέρου δε
την ενσωµάτωση ειδικών διατάξεων για τους ειδικούς εισαγγελείς.
Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για το σχέδιο, αλλά και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας µιας σειράς
προτάσεων, που έχουν αποσταλεί στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή από επιστηµονικές δικαστικές ενώσεις και φορείς, αποτυπώνεται ρητά στα άρθρα 34 και 36 το σύνολο των προτάσεων
που απεστάλησαν στις επιτροπές που αφορούν τους ειδικούς εισαγγελείς οικονοµικού εγκλήµατος και διαφθοράς και η υποχρέωση να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας κατά τη λήψη
δικονοµικών µέτρων που επιτρέπουν την πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιµο για την άσκηση του έργου
τους.
Στη συνέχεια σχετικά µε την αποχή από την ποινική δίωξη µε
όρους επί πληµµεληµάτων, προστέθηκε για λόγους ενίσχυσης
των δικαιωµάτων του υπόπτου, αλλά και για λόγους εξασφάλισης της αποτελεσµατικότητας του ίδιου του θεσµού ρητά στη
ρύθµιση ότι ο εισαγγελέας καλεί αυτόν στον οποίο αποδίδεται η
πράξη να εµφανιστεί ενώπιόν του µόνος του ή µε συνήγορο,
αφού η παράσταση µε συνήγορο προωθεί την κατανόηση προϋποθέσεων εφαρµογής του θεσµού και µπορεί να εγγυηθεί την
επιλογή της πιο συµφέρουσας για τον ενδιαφερόµενο λύσης.
Επαναδιατυπώνεται το άρθρο 59, που ρυθµίζει το ζήτηµα της
αναβολής της ποινικής δίωξης µε πράξη του εισαγγελέα σε συγκεκριµένα εγκλήµατα.
Στο Πέµπτο Κεφάλαιο ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που
αφορούν στην υποβολή, διαχείριση της έγκλισης και τις δικονοµικές δυνατότητες αντίδρασης του εγκαλούντος. Ειδικότερα σε
σχέση µε το δικαίωµα προσφυγής του εγκαλούντος, το σχέδιο
νόµου επαναφέρει παλαιότερη ρύθµιση που προέβλεπε την
έναρξη προθεσµίας προσφυγής από την επίδοση της σχετικής
διάταξης του εισαγγελέα, αφού µόνο έτσι µπορεί να εξασφαλιστεί πληρέστερα η γνώση της απορριπτικής διάταξης και να διαφυλαχτεί η άσκηση των δικαιωµάτων του εγκαλούντος στο
πλαίσιο µιας δίκαιης δίκης.
Στο Έκτο και Έβδοµο Κεφάλαιο οι σχετικές διατάξεις για την
άδεια δίωξης και το δικασµένο παρέµειναν αναλλοίωτες. Εξάλλου, στη µακρά διαδροµή τους δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρές
ερµηνευτικές ή άλλες δυσαρµονίες.
Σηµαντική αλλαγή σχετικά µε την παράσταση πολιτικής αγωγής στο τρίτο τµήµα του σχεδίου όπου υπάρχει ένα διαφοροποιηµένο νοµικό πλαίσιο της κρίσιµης ύλης είναι ότι
επαναπροσδιορίζεται η έννοια και η θέση του πολιτικώς ενάγοντα στο πλαίσιο της ποινικής δίκης και κρίθηκε ως καταλληλότερο από την επιτροπή ένα µοντέλο πολιτικής αγωγής, που
υιοθετεί µεν για τον καθορισµό του τίτλου αυτών που νοµιµοποιούνται ενεργητικά το παραδοσιακό αστικό κριτήριο, ώστε να διατηρηθούν και τα νοµολογιακά κεκτηµένα, πλην όµως αποσυνδέει
την πολιτική αγωγή από την ανάγκη εισαγωγής της αστικής αξίωσης στο ποινικό δικαστήριο.
Είπαν και νωρίτερα και ο ίδιος Παρασκευόπουλος και ο κύριος
Υπουργός ότι µετά τη δηµόσια διαβούλευση οι περισσότερες
προτάσεις-παρατηρήσεις που απεστάλησαν στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή έχουν γίνει δεκτές και έχουν ενσωµατωθεί
στο σχέδιο που συζητάµε σήµερα. Θα πω µερικές από αυτές:
Λόγω της πρόβλεψης του σχεδίου του Ποινικού Κώδικα για εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής που υπερβαίνει τα
τρία έτη, επανακαθορίστηκε η αρµοδιότητα του µονοµελούς
πληµµελειοδικείου, ώστε να περιλαµβάνει πλέον όσα πληµµελήµατα απειλούνται µε ποινή φυλάκισης έως τρία έτη µε χρηµατική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή συνδυασµό των ανωτέρω.
Σχετικά µε την αρχή της ηθικής απόδειξης, υπάρχει πρόβλεψη
υποχρέωσης των δικαστών να αιτιολογούν πάντοτε ειδικά και εµπεριστατωµένα µε ποια αποδεικτικά µέσα και µε ποιους συλλογισµούς σχηµάτισαν τη δικανική τους κρίση. Ενισχύεται το
δικαίωµα ενηµέρωσης του υπόπτου, που πλέον περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστο τη γνωστοποίηση των ποινικών διατάξεων, η παραβίαση των οποίων διερευνάται, καθώς και των θεµάτων επί των
οποίων παρέχει εξηγήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχουν τρεις σηµαντικές προβλέψεις για την ποινική διαπραγµάτευση όπου απαγορεύεται η υπαγωγή συγκεκριµένων εγκληµάτων αυξηµένης ηθικοκοινωνικής απαξίας στον θεσµό της
ποινικής διαπραγµάτευσης. Παρέχεται στον εισαγγελέα η ευχέρεια να θεωρήσει υπόθεση ως ακατάλληλη προς διαπραγµάτευση επικαλούµενος περιστάσεις τέλεσης και την
προσωπικότητα του κατηγορουµένου. Παρέχεται επίσης, στον
εισαγγελέα η ευχέρεια να καλεί ενώπιόν του τον παθόντα για
ακρόαση και για λόγους συµµετοχής του στη διαδικασία, αλλά
και για λόγους πληρέστερης εικόνας ως προς την καταλληλότητα της διαπραγµάτευσης.
Ενισχύθηκε θεσµικά η εφαρµογή της ποινικής διαταγής µε δύο
πρόσθετες προβλέψεις. Η ευµενέστερη ποινική αντιµετώπιση
όσων αποδέχονται την ποινική διαταγή µε επιβολή είτε χρηµατικής ποινής µειωµένης τουλάχιστον κατά τα 2/3 σε σχέση µε το
οριζόµενο στο νόµο-πλαίσιο ποινής, είτε ποινής φυλάκισης µέχρι
τριών µηνών µε υφ’ όρων αναστολή, ενώ στην πρόβλεψη διαδικασίας εκδίκασης των αντιρρήσεων και ανατροπής αυτής της
απόφασης της ποινικής διαταγής εγκαταλείπεται η αρχική προθεσµία των δέκα ηµερών ως ανελαστική και πιεστική και η υπόθεση συζητείται µε την κοινή διαδικασία ύστερα από την
προηγούµενη κλήτευση του κατηγορουµένου.
Αξιοποιούνται σε αρκετές διατάξεις σε σχέση µε την κλήτευση
ή την ενηµέρωση τα σύγχρονα µέσα και οι τεχνικές δυνατότητες,
κάτι που είναι πολύ σηµαντικό.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι το σχέδιο συνολικά για τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µπορεί να δώσει στον
πολίτη και στον δικαστή τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα
σε παραδοσιακά και σε πιο σύγχρονα µοντέλα απονοµής δικαιοσύνης, χωρίς καµµία έκπτωση σε θεµελιώδη δικαιώµατα του
πρώτου και στον δικαιοδοτικό ρόλο του δεύτερου. Το τεκµήριο
αθωότητας, το δικαίωµα σιωπής, η προστασία της αξίας του ανθρώπου, η προστασία και η ικανοποίηση του θύµατος συνυπάρχουν αρµονικά µε την ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης, τις κατά
παρέκκλιση διαδικασίες και άλλους σύγχρονους θεσµούς αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Είναι ένα νοµοθέτηµα, που είναι συστηµατοποιηµένο και δοµηµένο στις αρχές της δίκαιης δίκης.
Κάποιες διατάξεις παρέµειναν αναλλοίωτες, κάποιες ενισχύθηκαν, όπως οι διατάξεις σε σχέση µε τον ρόλο του εισαγγελέα
στην ποινική δίκη και την προκαταρκτική εξέταση, η διεύρυνση
του πεδίου εφαρµογής των πιο πρόσφατων διατάξεων, όπως η
αποχή από δίωξη και η ποινική διαπραγµάτευση, αλλά και η υιοθέτηση νέων µηχανισµών, όπως ο ποινικός συµβιβασµός, µε την
προσδοκία ότι µακροπρόθεσµα θα καλλιεργηθεί και στους πολίτες µια άλλη αντίληψη για την ποινική δικαιοσύνη.
Σίγουρα ο νοµικός µας πολιτισµός και η ποινική δικαιοσύνη
ήταν βασισµένα σε δηµοκρατικές αξίες και αρχές, αλλά το απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη σωστή λειτουργία του ποινικού
µας συστήµατος και της ποινικής διαδικασίας είναι να παρατεθούν αυτές οι αρχές και οι αξίες σε ένα νοµοθέτηµα συστηµατοποιηµένο, όπου θα διευκρινίζονται οι εννοιολογικές ασάφειες του
παρελθόντος, θα αποκρυσταλλώνονται οι βασικές αρχές της δίκαιης δίκης, θα καθίσταται σαφής και ξεκάθαρη η µέχρι σήµερα
θεωρούµενη πολύπλοκη νοµική ποινική διαδικασία, ενώ παράλληλα εισάγονται νέοι µηχανισµοί ταχύτερης και δικαιότερης για
όλους απονοµής της δικαιοσύνης.
Νοµίζω ότι όλα αυτά επιτυγχάνονται µε το σχέδιο του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας που συζητάµε σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσίρκα.
Στο σηµείο αυτό σάς ενηµερώνουµε ότι έχει κλείσει ο κατάλογος των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς από το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα στη Βουλή τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, δυστυχώς όµως όχι όπως θα άξιζε
στη σοβαρότητα αυτών των κειµένων, µε ευθύνες και της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης. Τα τέσσερα από τα έξι πλέον κοινοβουλευτικά κόµµατα έχουν αποχωρήσει από τη διαδικασία,
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θεωρώντας τη Βουλή απονοµιµοποιηµένη επειδή τη Δευτέρα θα
προκηρυχθούν οι εκλογές, κατά τα λεγόµενα του Πρωθυπουργού. Η απορία µπορεί και σε εµάς να υπάρχει γιατί το νοµοσχέδιο
αυτό δεν ήρθε νωρίτερα και έρχεται την τελευταία εβδοµάδα,
αλλά αυτό δεν θα µας εµποδίσει να δούµε τα πράγµατα καθαρά,
µε γνώµονα το ευρύτερο και όχι το κοµµατικό συµφέρον.
Στο Ποτάµι θεωρούµε τον θεσµικό κοινοβουλευτικό µας ρόλο
πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν θα ετεροκαθοριζόµαστε από το
τι κάνουν οι άλλοι, οι πιο µεγάλοι και βέβαια οι πολιτικά πιο έµπειροι. Θα µπορούσε και το Ποτάµι να βγάλει την ουρά του
απέξω και να αφήσει την Κυβέρνηση να ψηφίσει τους κώδικες
µόνη της, να αποφύγει τις κακοτοπιές, γιατί οι νέοι κώδικες έχουν
και σηµεία που προβληµατίζουν, όπως κάθε τι που αλλάζει.
Όµως, µε το Ποτάµι δεν µπήκαµε στη Βουλή για να λείπουµε στα
κρίσιµα, όπως ίσως θα ήταν βολικό, αν σκεπτόµασταν µόνο το
πολιτικό κόστος. Μπήκαµε για να υποστηρίζουµε µε τόλµη και
συνέπεια τη θέση µας, χωρίς ούτε να ετεροπροσδιοριζόµαστε,
ούτε να λουφάζουµε, ούτε να υποκρινόµαστε, όπως ίσως θα ήθελαν κάποιοι. Επειδή έχουµε το προνόµιο να έχουµε στις τάξεις
µας και να συµβουλευόµαστε ανθρώπους, που ξέρουν πολύ
καλά ζητήµατα, όπως το προκείµενο, έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στη γνώµη τους.
Να ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, ότι οι κώδικες που ψηφίζουµε σήµερα δεν είναι οι κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θέλουν κάποιοι να
περάσουν για τους δικούς τους λόγους. Είναι αποτέλεσµα δουλειάς δεκαετίας µιας επιστηµονικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, που αποτελείται από διακεκριµένους καθηγητές,
µαχόµενους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς, που µας τιµούν
σήµερα µε την παρουσία τους.
Οι ισχύοντες κώδικες είναι παιδιά της δεκαετίας του ‘50, σχεδόν εβδοµήντα χρόνια πίσω. Και άνθρωποι να ήταν, θα έπρεπε
να είχαν συνταξιοδοτηθεί. Ήταν, λοιπόν, απαρχαιωµένοι. Χρειάζονταν εξορθολογισµό και εκσυγχρονισµό, προσαρµογή στις
σύγχρονες συνθήκες και στα διεθνή και ευρωπαϊκά πλαίσια.
Άκουσα πολλούς εδώ, αλλά και έξω να λένε «ας µην ψηφίσουµε τώρα τους κώδικες, ας το κάνει η νέα Κυβέρνηση». Με τη
λογική αυτή, δηλαδή µε το να κλωτσάµε το τενεκεδάκι συνεχώς
παρακάτω, φτάσαµε σήµερα στο σηµείο να έχουν περάσει αλλεπάλληλες νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές και να µην έχουν ψηφιστεί οι κώδικες. Το συνεχές κυνήγι των ιδανικών συνθηκών
οδηγεί τελικά σε ακινησία και οι συνθήκες πλέον είναι ώριµες. Σε
µια χώρα που η αναβολή λήψης αποφάσεων και η δροµολόγηση
των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων αποτελεί ίσως το βασικότερο
εµπόδιο προόδου, θεωρούµε πως θα πρέπει να αντισταθούµε
στις σειρήνες του λαϊκισµού και να κάνουµε το βήµα προς τον
εκσυγχρονισµό των συγκεκριµένων βασικών νοµοθετηµάτων της
δικαιοσύνης.
Το σύνολο των προτεινοµένων αλλαγών για τον νέο Ποινικό
Κώδικα έχει γίνει δεκτό από τον νοµικό και δικαστικό κόσµο µε
θετικό πρόσηµο, όπως και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας
που µε σειρά διατάξεων που εισάγονται, εισάγονται θεσµοί που
είναι επιτυχηµένοι για χρόνια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
όπως ο θεσµός της ποινικής διαπραγµάτευσης, της ποινικής συνδιαλλαγής, της αποχής από την ποινική δίωξη και άλλοι, που στοχεύουν στην αποφυγή των ατελείωτων δικών και των ατέρµονων
δικαστικών ποινικών εκκρεµοτήτων, αλλά και στην αποκατάσταση της ζηµιάς και την επανόρθωση της όποιας βλάβης έχει
προκληθεί µε το έγκληµα στον παθόντα. Έτσι, µε τον εκσυγχρονισµό αυτόν πετυχαίνουµε ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης, αποσυµφόρηση δικαστηρίων και φυλακών.
Θετικό βήµα είναι επίσης ότι υιοθετήθηκαν πολλά σχόλια και
βελτιώσεις που προτάθηκαν από τους φορείς στη δηµόσια διαβούλευση. Αυτά µπορούµε να τα συνοψίσουµε ως εξής: Υιοθετήθηκε από τη δηµόσια διαβούλευση ειδική διάταξη αυστηρής
τιµωρίας του ρατσιστικού εγκλήµατος.
Βελτιώθηκαν νοµοτεχνικά και συντονίστηκαν οι διατάξεις για
την αναστολή εκτέλεσης ποινής, την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής
και την παροχή κοινωφελούς εργασίας, την υπό όρους απόλυση
και τη µεταχείριση των ανηλίκων.
Ορίστηκε η ποινή της κάθειρξης για τη δωροδοκία πολιτικών
προσώπων και εναρµονίστηκαν οι διατάξεις προς τις διεθνείς
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συµβάσεις που δεσµεύουν τη χώρα.
Ορίστηκε αυστηρότερο πλαίσιο ποινής για τους διευθύνοντες
εγκληµατικών οργανώσεων µε κάθειρξη ως δεκαπέντε έτη πλέον
και βελτιώθηκαν νοµοτεχνικά οι σχετικές διατάξεις, κάτι που είναι
και επίκαιρο.
Εντάχθηκαν ρητά στο άρθρο 336 αυτά που ακούσαµε προηγουµένως περί βιασµού, και οι άλλες µορφές βιασµού, εκτός
από τον εξαναγκασµό µε σωµατική βία ή απειλή κατά της ζωής
ή της σωµατικής ακεραιότητας. Είναι πράγµατα που θα πω στη
συνέχεια.
Συµπληρώθηκαν οι διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας
των ανηλίκων απέναντι στην γενετήσια εκµετάλλευσή τους και
προσαρµοστήκαµε στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας.
Εγκλήµατα όπως η κλοπή και η φθορά προβλέφθηκε ότι θα
διώκονται κατ’ αρχήν αυτεπάγγελτα ώστε να εξυπηρετηθούν
πρακτικές ανάγκες, όπως η σύλληψη επ’ αυτοφώρω, µε τη δυνατότητα όµως της εκ των υστέρων παύσεως της ποινικής δίωξης αν υποβάλλει σχετική δήλωση ο ίδιος θα παθών.
Θυµίζω ότι η αρχική ρύθµιση προέβλεπε µόνο κατ’ έγκληση
δίωξη και είχε λάβει πολλά αρνητικά σχόλια. Προβλέφθηκε η αυτεπάγγελτη δίωξη της κακουργηµατικής απιστίας και στον ιδιωτικό
τοµέα προς αποφυγήν τυχόν καταχρήσεων, κυρίως, εκ µέρους
οργάνων της διοίκησης µεγάλων επιχειρήσεων και οργανισµών.
Και αυτό κατόπιν έντονης αντίδρασης των εισαγγελέων, που υποστήριζαν ότι η κατ’ έγκληση και όχι η αυτεπάγγελτη δίωξη θα εξουδετερώσει και τις αρµοδιότητες ανεξάρτητων αρχών, όπως είναι
η αρχή για το ξέπλυµα που τεκµηριώνει πολλές υποθέσεις ξεπλύµατος χρήµατος επικαλούµενη αρχικά την απιστία.
Λήφθηκε πρόνοια επίσης ώστε να µην επηρεάζονται οι αστικές
απαιτήσεις του παθόντος σε περίπτωση παραγραφής του αδικήµατος λόγω µετατροπής του από κακούργηµα σε πληµµέληµα.
Διευρύνεται το αξιόποινο ώστε να περιλάβει προσβαλλόµενα
αγαθά της σύγχρονης οικονοµικής ζωής, όπως πιστωτικές κάρτες και ταξιδιωτικές επιταγές, ενώ τυποποιούνται τα εγκλήµατα
κατά των συγκοινωνιών και των τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων.
Επανακαθορίστηκε –και το ακούσαµε και προηγουµένως- η
αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου, έτσι ώστε να
περιλαµβάνει πλέον όσα πληµµελήµατα απειλούνται µε ποινή φυλάκισης έως τρία έτη. Τα πληµµελήµατα πλέον θα χωρίζονται σε
ελαφριά και βαριά, µε τα πρώτα να δικάζονται αποκλειστικά
πλέον από το µονοµελές πληµµελειοδικείο, ενώ τα βαριά πληµµελήµατα ήταν µέχρι σήµερα στη συντριπτική τους πλειοψηφία
τα κακουργήµατα.
Παράλληλα, περισσότερες αρµοδιότητες θα έχει το µονοµελές εφετείο και άλλα αρκετά σηµαντικά, τα οποία δεν έχω τον
χρόνο να αναπτύξω τώρα.
Ας πάµε όµως, λίγο πιο συγκεκριµένα να δούµε τον νέο Ποινικό Κώδικα. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο νέος Ποινικός
Κώδικας αναγνωρίζει ρητά στην αιτιολογική του έκθεση ως βασική του αρχή, την αρχή της προσωπικής αυτονοµίας και την
αρχή της επικουρικότητας του Ποινικού Δικαίου ως µέτρου της
ελευθερίας των πολιτών. Αυτό συνιστά µία στιβαρή φιλελεύθερη
δέσµευση του νέου Ποινικού Κώδικα.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση ο σκοπός του είναι, µεταξύ άλλων, ο εξορθολογισµός και ο εκσυγχρονισµός, όπως είπαµε, του συστήµατος ποινών, η αντιµετώπιση σύγχρονων
ζητηµάτων -παραδείγµατος χάριν εγκλήµατα που τελούνται στο
διαδίκτυο, το διασυνοριακό οργανωµένο έγκληµα, οι νεοφανείς
µορφές εγκληµάτων ασύµµετρης βίας-, η κατάργηση απαρχαιωµένων ή αχρείαστων ποινικών διατάξεων, η προσαρµογή στο
διεθνές περιβάλλον και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
κρατουµένων.
Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι ο νέος Ποινικός
Κώδικας διαπνέεται περισσότερο από την αρχή της επιείκειας,
αφού προβλέπονται µικρότερες ποινές σε µία σειρά από εγκλήµατα, ενώ πολλά αδικήµατα µετατρέπονται από κακουργήµατα
σε πληµµελήµατα, στα οποία πάντως δυσκολεύει η χορήγηση
αναστολής. Δηλαδή, µπορεί να έχουµε µικρότερες ποινές, οι
οποίες ωστόσο θα πρέπει να εκτίονται πραγµατικά στη φυλακή.
Κάποια ειδικότερα θέµατα τώρα. Ένα βασικό θετικό σηµείο
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στον νέο Ποινικό Κώδικα είναι ότι οι δράστες από δεκαοκτώ ως
είκοσι πέντε ετών θα αντιµετωπίζονται µε ειδικό καθεστώς, κλιµακώνοντας τη µετάβαση από το καθεστώς του ανηλίκου σε
αυτό του ενήλικα, κάτι που είναι και κοινωνιολογικά αποδεκτό.
Κοινωφελής εργασία. Ο νέος Ποινικός Κώδικας προβλέπει την
επιβολή από τα δικαστήρια ως κύριας ποινής, την κοινωφελή εργασία για σειρά αδικηµάτων. Σωστό µέτρο, αλλά θα πρέπει να
µας προβληµατίσει η εφαρµογή του. Χρειάζονται οι απαραίτητες
υποδοµές, ώστε να µπορέσει να λάβει σάρκα και οστά. Η επιβολή
της κοινωφελούς εργασίας ως ποινή µε προφανή στόχο και ο
δράστης να τιµωρείται και το κοινωνικό σύνολο να ωφελείται από
την παροχή εργασίας, είναι µία πολύ καλή πρόβλεψη, αλλά θέλει
δουλειά για να εφαρµοστεί στην πράξη.
Γνώστες των πραγµάτων σε θέµατα ποινικής καταστολής, σηµειώνουν πως δεν υπάρχουν υποδοµές σε δήµους και σε κρατικούς φορείς, όπως δεν υπάρχει και η ανάλογη κουλτούρα και
νοοτροπία για απορρόφηση εκατοντάδων καταδίκων σε κοινωφελείς εργασίες, θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν για να
µη µείνουν οι σχετικές θετικές, θετικότατες διατάξεις γράµµατα
άνευ περιεχοµένου.
Μία άλλη διάταξη που προβληµατίζει και έχει γίνει πολλή συζήτηση, σχεδόν έχει επικρατήσει στο δηµόσιο διάλογο -και επιτρέψτε µου να πω ότι µαζί έχει επικρατήσει και πολύ
παραπληροφόρηση- έχει να κάνει µε το θέµα του βιασµού, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα.
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα κώδικα, όποιος µε σωµατική βία ή
µε απειλή σπουδαίου και άµεσου κινδύνου, εξαναγκάζει άλλον
σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή σε ανοχή της, τιµωρείται
µε κάθειρξη, ενώ αν η πράξη έγινε από δύο ή περισσότερους
δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Αυτά είναι στον ισχύοντα κώδικα. Εποµένως,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ο βιασµός συγκαταλέγεται
στα κακουργήµατα σε όλες του τις µορφές.
Με τις προτεινόµενες αλλαγές οι βασικές ποινές µένουν οι
ίδιες, αλλά εµπλουτίζεται η περιπτωσιολογία και εισάγεται η παράγραφος 5 που κάνει λόγο ρητά για ψυχολογική βία, δηλαδή ο
βιασµός που επιτυγχάνεται όχι µε σωµατική, αλλά µε απειλή παράνοµης πράξης. Μολονότι µέχρι σήµερα θα αντιµετωπιζόταν
ως κακούργηµα, αν µπορούσε βέβαια να αποδειχθεί, υποβιβάζεται έτσι σε πληµµέληµα, το οποίο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών έως πέντε ετών, πραγµατικής όµως έκτισης της
ποινής.
Και αυτό δηµιουργεί προβληµατισµό, καθ’ ότι το θύµα βιασµού
υφίσταται την ίδια σωµατική συνέπεια, είτε ο βιασµός προέρχεται
από την απειλή βίας ή ψυχολογική απειλή, και επίσης αυτή η διάταξη έχει δηµιουργήσει ένα κύµα από fake news, ότι τάχα το έγκληµα του βιασµού έγινε από κακούργηµα πληµµέληµα, δηλαδή
στο θέµα των συµβολισµών.
Φαντάζοµαι ότι οι συντάκτες του κώδικα, έχοντας και πλούσια
εµπειρία υποθέσεων, προσπάθησαν να ισορροπήσουν στο να
συµπεριλάβουν από τη µία ως ιδιαίτερη περίπτωση την ψυχολογική βία -κάτι που µέχρι τώρα ήταν εµµέσως και ασαφώς καθορισµένο- και από την άλλη να µπορεί να υλοποιηθεί η ποινή στην
πράξη, δεδοµένης της δυσκολίας απόδειξης, δηλαδή να δώσουν
περισσότερους βαθµούς ελευθερίας στους δικαστές που κρίνουν τέτοιες περιπτώσεις.
Μπορεί στη συνείδηση όλων µας ή τουλάχιστον για τους περισσότερους, ο βιασµός να ορίζεται περισσότερο από την απουσία συναίνεσης και όχι από τη χρήση βίας, αλλά στο ποινικό
µέρος το ζήτηµα είναι τι µπορεί να αποδειχθεί, ώστε να µην καταλήξουµε σε υπερβολές. Σε κάθε περίπτωση όµως, ο συµβολισµός πρέπει να είναι για µηδενική ανοχή απέναντι στο βιασµό.
Και αν αλλάξει κάτι στο άρθρο 336 και ειδικά στην παράγραφο
5, όπως είπε ο Υπουργός, εµείς χαιρόµαστε πολύ, γιατί θα
έχουµε συµβάλλει µε την παρουσία µας στη Βουλή στο να γίνει
αυτή η αλλαγή και όχι µε την απουσία µας.
Όσον αφορά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, οι διατάξεις
του νέου κώδικα αναβαθµίζουν τον ρόλο των εισαγγελέων και
ουσιαστικά καθιστούν τους εισαγγελείς πρωταγωνιστές στην
ποινική διαδικασία. Ειδικότερα, αλλάζουν σχεδόν τα πάντα στις
έρευνες των ποινικών υποθέσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο εισαγγελέας θα έχει όλες τις αρµοδιότητες του ανακριτή
εκτός από την προφυλάκιση. Θα ερευνά, δηλαδή, τα πάντα και
θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια. Θα είναι, επίσης, ο πρωταγωνιστής σε µία σειρά νέων θεσµών µε στόχο την αποκατάσταση της
ζηµιάς σε οικονοµικά εγκλήµατα και τον συµβιβασµό πριν από
τις δίκες, προκειµένου να επιταχυνθεί η απονοµή της δικαιοσύνης, κάτι που όλοι νοµίζω οµολογούµε ότι το έχουµε ανάγκη.
Επίσης, ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας επιφέρει ριζικές
αλλαγές στην έρευνα και εκδίκαση όλων των ποινικών υποθέσεων. Σύµφωνα µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις εισάγονται θεσµοί, όπως η ποινική συνδιαλλαγή, η ποινική διαπραγµάτευση ή
αποχή από την ποινική δίωξη, θεσµοί που κατατείνουν στο να
αποκαθίσταται η ζηµιά σε οικονοµικά και περιουσιακής φύσεως
εγκλήµατα και να βρίσκεται συµβιβαστική λύση, ώστε να αποφεύγονται µακροχρόνιες δικαστικές εκκρεµότητες.
Εν κατακλείδι, λοιπόν, µε τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας πραγµατοποιείται επιτέλους µετά από
δεκαετίες εµπειρίας ένας εκσυγχρονισµός τους. Ο εκσυγχρονισµός αυτός θα πρέπει να αποσκοπεί στην πρόληψη και περιστολή της εγκληµατικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να
επιτυγχάνεται η επιτάχυνση των διαδικασιών απονοµής δικαιοσύνης και η αποσυµφόρηση των φυλακών, χωρίς όµως να δίνεται
η εικόνα της ατιµωρησίας των εγκληµατιών.
Και µε τα δύο προτεινόµενα σχέδια νόµου, που αναµορφώνουν
τους δύο Κώδικες του Ποινικού Δικαίου, φαίνεται να εκπληρώνονται σε µεγάλο βαθµό αυτοί οι σκοποί. Δεν θα πρέπει η γιγάντια αυτή προσπάθεια της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον της
επιστηµονικής κοινότητας να θυσιαστεί στον βωµό πολιτικών
σκοπιµοτήτων και µιας άγονης προεκλογικής αντιπαράθεσης.
Βέβαια, ακόµα και τα καλύτερα νοµοθετήµατα, όπως µας έχει
δείξει η ζωή, κρίνονται στην πράξη. Και βέβαια, θα υπάρχει αναπόφευκτα µία µεταβατική περίοδος µέχρι να ισορροπήσει ξανά
το σύστηµα.
Θα περιµένουµε να ακούσουµε, κύριε Υπουργέ, και αυτό που
ακούστηκε προηγουµένως για τον χρόνο έναρξης της 1ης Ιουλίου, τα υπέρ και τα κατά σε σχέση µε αυτά που είπε και ο κ. Κοντονής ή µε άλλες προτάσεις που πιθανώς να ακουστούν σήµερα
στην Αίθουσα. Εάν, όµως, φοβόµαστε τη µεταβατική περίοδο και
δεν κάνουµε αλλαγές, είµαστε καταδικασµένοι να βαλτώσουµε,
όχι µόνο στους νοµικούς κώδικες, αλλά παντού.
Παρά, λοιπόν, τους όποιους προβληµατισµούς που έχουν
ακουστεί, είτε για την ουσία είτε για τη διαδικασία, το ισοζύγιο
για εµάς στο Ποτάµι είναι θετικό. Και για αυτό θα υπερψηφίσουµε τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιώργο Μαυρωτά, ειδικό αγορητή από το Ποτάµι.
Μπαίνουµε στον κατάλογο των οµιλητών. Πρώτος οµιλητής
είναι ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοντονής.
Κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αχαρακτήριστη, θα έλεγα, αλλά και απολύτως προβληµατική η στάση των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, τα οποία επέλεξαν σε δύο κρίσιµα
και βασικά νοµοθετήµατα, όπως είναι ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας και ο Ποινικός Κώδικας, να µην συµµετέχουν σε αυτή τη
συζήτηση στη Βουλή.
Αδικούν και τη συζήτηση, αλλά αδικούν και την ίδια την υπόστασή τους. Διότι από προχθές έχω παρατηρήσει στις τηλεοράσεις να γίνεται µία εκτεταµένη συζήτηση από τους σηµερινούς
απόντες όχι για τη διαδικασία, για τον λόγο, δηλαδή, που µας
είπαν ότι αποχωρούν από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου, αλλά
για επιµέρους άρθρα των νοµοθετηµάτων. Δηλαδή, η συζήτηση
που έπρεπε να γίνει εδώ και να εµπλουτιστεί ο διάλογος, ακόµα
και η αντιπαράθεση, µε απόψεις, τα κόµµατα που αποχώρησαν
δεν το πράττουν στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου, αλλά στα κανάλια και σε τηλεοπτικές εκποµπές µε φωτοβολίδες και κορώνες.
Είναι κάτι που ευτελίζει τον δηµοκρατικό διάλογο, είναι κάτι που
ευτελίζει τον κοινοβουλευτισµό και απορώ ποιες είναι εκείνες οι
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σοφές κεφαλές που παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν ενδιαφέρον να στρέψουµε τα µάτια λίγο στο παρελθόν και να θυµηθούµε ότι σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα αυτοί που κατηγορούν σήµερα την Κυβέρνηση ότι νοµοθετεί, είχαν αλλάξει διάταξη του Ποινικού Κώδικα –αν θυµάµαι καλά, κύριε Υπουργέ, τη διάταξη περί απιστίαςγια δεκαπέντε ηµέρες και επανέφεραν την προηγούµενη, αφού
βεβαίως ίσχυσε ο ευµενέστερος ποινικός νόµος, η ευµενέστερη
ποινική διάταξη, υπέρ κατηγορουµένων στους οποίους στόχευαν. Και έρχονται σήµερα και κάνουν αυτού του τύπου την κριτική;
Βεβαίως ο οποιοσδήποτε, ο καθένας θα ήθελε αυτή η συζήτηση να ήταν εκτεταµένη χρονικά κ.λπ., αλλά σε καµµία περίπτωση δεν δικαιολογείται αυτή η στάση από τις συγκεκριµένες
πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες σας είπα σε τι σηµείο είχαν φτάσει
στο τέλος του βίου της κυβέρνησης Σαµαρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν κοπιώδης και αγωνιώδης
η προσπάθεια για να έχουµε αυτά τα νοµοθετήµατα, αυτά τα
σχέδια, µπροστά µας για τα οποία εργάστηκε πληθώρα διαπρεπών επιστηµόνων, καθηγητών, δικαστών και δικηγόρων. Πάνω
από δέκα χρόνια απασχολήθηκε η επιστηµονική κοινότητα και
νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές και θέλω να πω ότι τα σχέδια
που έχουµε µπροστά µας είναι εµβληµατικά και απολύτως θετικά.
Θα αναφέρω δύο σηµεία. Κατά πρώτον, στον Ποινικό Κώδικα
γίνεται ένας εξορθολογισµός των ποινών. Είναι απαράδεκτο
αυτό που συνέβαινε -το ανέφερε ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά
θέλω να το τονίσω κι εγώ- να υπάρχει ποινή ισόβιας κάθειρξης
για καταχραστές και ισόβια κάθειρξη να προβλέπεται και για την
ανθρωποκτονία. Δηλαδή δίνουµε την εντύπωση ότι δεν έχουµε
ένα αξιολογικό σύστηµα, αλλά όλα τα βάζουµε στο ίδιο σακί, για
να ικανοποιήσουµε ενδεχοµένως στιγµιαίες διαθέσεις της κοινής
γνώµης.
Δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι για αυτές τις προβλεπόµενες
ποινές η χώρα µας είχε δεχθεί παρατηρήσεις κατ’ επανάληψη
από διεθνείς οργανισµούς και ήταν επιτέλους ανάγκη να προχωρήσει αυτό το σύστηµα αναδιάρθρωσης των ποινών.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι επιταχύνεται η διαδικασία
απονοµής της δικαιοσύνης και είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός
ότι επιτέλους δίδεται η δυνατότητα στους εισαγγελείς, σε πρώτο
χρόνο, όχι µόνο να αρχειοθετούν υποθέσεις όταν είναι προδήλως αβάσιµες, αλλά να έρχονται σε ποινική συνδιαλλαγή µε τον
κατηγορούµενο έτσι ώστε να είναι δυνατόν ένα αδίκηµα που αποδέχεται την τέλεσή του ο πολίτης εκείνος, που εις βάρος του
ασκείται ποινική δίωξη, να λήξει σε πρώτο στάδιο και να µην
έχουµε εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, µε αποτέλεσµα
να επιταχύνεται η διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έθεσα στην αρχή της συζήτησης δύο ζητήµατα και είπα ότι το πρώτο, το διαδικαστικό, δηλαδή το θέµα της συγκρότησης των νοµοπαρασκευαστικών
επιτροπών, είναι ένα θέµα που µε απασχολεί στη νοµική του διάσταση, δεν το θεωρώ όµως τόσο σοβαρό όσο το δεύτερο που
ανέφερα και θέλω να διευκρινίσω.
Υπάρχει η άποψη, την οποία εξέφρασε και ο κύριος Υπουργός
-και έχει σοβαρή νοµική θεµελίωση- ότι η περαιτέρω επεξεργασία των νοµοσχεδίων έγινε δυνάµει του ν.4139/2013 -αν θυµάµαι
καλά- και δυνάµει της εξουσιοδοτικής ρύθµισης που εµπεριέχει.
Είναι προφανές, από αυτά που άκουσα και από τον Υπουργό
και από τον κ. Παρασκευόπουλο, ότι εδώ έχουµε µία εφαρµογή
του νόµου, αλλά κατά τη γνώµη µου, όταν αυτή η παράταση της
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής δεν γίνεται κατά τον χρόνο λειτουργίας της, τότε υπάρχει ένα ζήτηµα που πρέπει να διευκρινιστεί, πολλώ δε µάλλον αφού µεσολάβησε της παράδοσης του
σχεδίου -και της µίας επιτροπής και της άλλης- σύσταση νέας
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής η οποία ήλεγξε εάν υπάρχουν
αντιφατικές διατάξεις µεταξύ των δύο νοµοθετηµάτων.
Κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε η περαιτέρω επεξεργασία να
γίνει µε ανασύσταση των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών µε
νόµο. Αυτή είναι η ένσταση την οποία κατέθεσα. Όµως, και εδώ
-και το γνωρίζω, για αυτό είπα ότι είναι ήσσονος σηµασίας αυτή
η παρατήρηση- θα µπορούσε να κριθεί και µπορεί να κριθεί ότι
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αυτή η διαδικασία ανήκει στα interna corporis της Βουλής, εποµένως δεν επηρεάζει περαιτέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο µπορεί
να λεχθεί και να έχει βάση από όλες τις απόψεις.
Εκείνο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που µε έναν
τρόπο -θα έλεγα-έντονο πρότεινα προηγουµένως και το επαναλαµβάνω και αυτή τη στιγµή αφορά τον χρόνο ισχύος των νοµοθετηµάτων. Θεωρώ ότι είναι λάθος να δίνουµε όπλα σε
πολιτικούς αντιπάλους και σε πολιτικούς ανταγωνιστές της Κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ για να εφευρίσκουν λόγους και να καλύπτουν δικές τους ανοµίες. Θεωρώ ότι δεν έχουµε κανέναν
λόγο, µεσούσης της δικαστικής περιόδου, να εκκινήσει η εφαρµογή των δύο αυτών βασικών νοµοθετηµάτων.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να εκκινήσει από 1η Σεπτεµβρίου,
όποτε έχουµε έναρξη του δικαστικού έτους ή από 1η Ιανουαρίου.
Δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να είναι σύντοµα, από 1η Σεπτεµβρίου, που εκκινεί το δικαστικό έτος. Θεωρώ ότι µία τέτοια απόφαση, εκ µέρους σας και εκ µέρους της Βουλής, κονιορτοποιεί
όλα εκείνα τα επιχειρήµατα που ακούστηκαν τις τελευταίες τέσσερις ηµέρες κατά της Κυβέρνησης. Όλοι γνωρίζουµε ότι δεν
υπάρχει καµµία σκιά σε αυτή την πρόταση νόµου, αλλά υπάρχουν εδώ ισχυρισµοί που προβάλλονται καταχρηστικά εις βάρος
της Κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
ακριβώς για να καλύψουν τις ανοµίες του παρελθόντος. Μία από
αυτές ανέφερα προηγουµένως µε τη διάταξη περί απιστίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η σηµερινή συνεδρίαση της Βουλής έχει ιστορική σηµασία και παρά τις ενστάσεις
που ακούστηκαν για επιµέρους άρθρα, τα οποία φαντάζοµαι θα
διορθωθούν µε τη διαδικασία του νόµου στο άµεσο προσεχές
µέλλον, είναι κάτι το οποίο πρέπει να µας κάνει υπερήφανους.
Σας καλώ όλους να υπερψηφίσουµε τα δύο αυτά βασικά νοµοθετήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κοντονή.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ
και πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για δώδεκα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συνεδρίαση είναι η
τελευταία του Σώµατος της Βουλής των Ελλήνων στην οποία µετέχω, καθώς είναι βέβαιον ότι δεν θα είµαι µέλος της Βουλής της
εποµένης περιόδου.
Ζήτησα, λοιπόν, να λάβω τον λόγο, παρ’ ότι η Κοινοβουλευτική
Οµάδα στην οποίαν εξακολουθώ να ανήκω έχει ήδη δηλώσει ότι
αποχωρεί, γιατί θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή µου να απευθυνθώ
στην Αίθουσα και το Σώµα για να πω µερικά λόγια αποχαιρετισµού.
Συµβαίνει, όµως, σήµερα η Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων να συζητά και να καλείται να ψηφίσει δύο θεµελιώδη νοµοθετήµατα, τα σχέδια νόµου για την Κύρωση του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα της Ποινικής Δικονοµίας.
Έχω, λοιπόν, υποχρέωση, όχι τόσο κοινοβουλευτική όσο επιστηµονική, ως δάσκαλος του συνταγµατικού δικαίου και ως µαθητής του Ιωάννη Μανωλεδάκη, που µας δίδαξε µαζί µε πολλούς
άλλους και κυρίως µαζί µε τον Νίκο Παρασκευόπουλο τη σηµασία του ποινικού φιλελευθερισµού, να τοποθετηθώ παρεµπιπτόντως έστω και σύντοµα γύρω από τα θέµατα αυτά.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι τα νοµοθετήµατα αυτά του
1950, που φέρουν συµπτωµατικώς µία άλλη πολύ σηµαντική για
µένα υπογραφή, αυτή του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, Θεµιστοκλή Τσάτσου, λειτούργησαν επί δεκαετίες ως υποδειγµατικά νοµοθετήµατα, αλλά σταδιακά ιδίως ως προς τον Ποινικό Κώδικα
διασπάστηκε η δογµατική συνοχή του νοµοθετήµατος, προέκυψε
το φαινόµενο του πληθωρισµού των απειλούµενων και επιβαλλόµενων ποινών.
Έγιναν για διάφορους λόγους, από όλες τις Βουλές όλων των
περιόδων, νοµοθετικές παρεµβάσεις σε σχέση µε την έκτιση των
ποινών και την υπό όρους απόλυση για λόγους πρακτικούς. Και
τελικά φτάσαµε σε ένα φαινόµενο, το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και προσβάλλει ευθέως το κράτος δικαίου και το Σύνταγµα της χώρας, φτάσαµε στη βάναυση προσβολή της αρχής
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της αναλογικότητας στην ίδια την αξιολόγηση των προστατευόµενων έννοµων αγαθών.
Υπάρχουν έννοµα αγαθά που προστατεύονται µε πολύ αυστηρές ποινές, οι οποίες απειλούνται, ενώ αυτά είναι ήσσονος σηµασίας σε σχέση µε άλλα έννοµα αγαθά που προστατεύονται
µέσα από διαφορετική ποινική µεταχείριση. Αυτό είναι η καρδιά
του προβλήµατος και είναι αδιανόητο να συµβαίνει σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.
Συνεπώς, ο εκσυγχρονισµός των κωδίκων είναι απολύτως αναγκαίος, γιατί, αν µη τι άλλο, πρέπει να υπάρξει εναρµόνιση µε το
Σύνταγµα, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
και βεβαίως µε τις σύγχρονες αντιλήψεις του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού.
Η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της επιείκειας είναι πυλώνες αυτού του πολιτισµού και είµαι πραγµατικά υπερήφανος,
γιατί το 2001 ως γενικός εισηγητής της Αναθεώρησης του Συντάγµατος πρότεινα -και έγινε δεκτό- να εισαχθεί ρητά η αρχή της
αναλογικότητας στο άρθρο 25, παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Ερωτώµενος «από όλη την Αναθεώρηση του 2001, που ήταν
σχεδόν ολική, εάν έπρεπε να κρατήσετε µία διάταξη, ποια διάταξη θα κρατούσατε;», είχα πει το εξής: «Θα έλεγα ότι η διάταξη
αυτή είναι η διάταξη του άρθρου 25 του Συντάγµατος».
Επιπλέον όλων αυτών υπάρχει µία κοινωνιολογία του δικαίου
και µία κοινωνιολογία της δικαιοσύνης που µας λέει ότι ο αυστηρός δικαστής τελικά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ακόµη και όταν
είναι δυσανάλογος και αναιτιολόγητος, ενώ ο επιεικής δικαστής
τελεί υπό τη δαµόκλειο σπάθη του εσωτερικού ελέγχου που είναι
η πιο ακραία µορφή προσβολής της λεγόµενης εσωτερικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Συµφωνώ µε τη διαπίστωση πως δεν πρόκειται για µία νοµοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για µία καθυστερηµένη οφειλόµενη ενέργεια που είχε υποχρέωση να πράξει η
Κυβέρνηση, όχι µόνο η παρούσα, αλλά και η προηγούµενη, ίσως
και πολλές προηγούµενες.
Και τιµώ τα παριστάµενα µέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, µεταξύ των οποίων βρίσκονται αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, βρίσκονται εκλεκτοί θεράποντες της δικαιοσύνης, µέλη
της ακαδηµαϊκής κοινότητας, αλλά και µαθητές µου, κάτι που µε
κάνει ακόµη περισσότερο υπερήφανο.
Στο πρόσωπο του κ. Χριστόφορου Αργυρόπουλου, που κατά
τη γνώµη µου είναι η ενσάρκωση της αξιοπρέπειας και της ποιότητας στο πεδίο της µαχόµενης δικηγορίας, αλλά και του νοµικού πολιτισµού, θέλω να χαιρετίσω και να τιµήσω όλα τα µέλη
των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, µνηµονεύοντας ειδικότερα και τον αγαπητό φίλο Βασίλη Μαρκή, µε τον οποίον συµπορευόµαστε σε πολλά ζητήµατα.
Υπάρχουν επιµέρους αντιρρήσεις. Υπάρχουν προβλήµατα. Η
νοµολογία θα επεξεργαστεί τις νέες διατάξεις. Οι βελτιώσεις θα
γίνουν αναγκαστικά, αλλά -προς θεού- χωρίς να θιγεί η συστηµατικότητα και η δογµατική συνοχή των νέων κωδίκων. Αναµφίβολα, όµως, το συνολικό βήµα είναι και θετικό και αναγκαίο.
Παρακολούθησα τα όσα είπε ο κ. Κοντονής και τη συζήτηση
για τη διαφορά που υπάρχει µεταξύ της έναρξης της τυπικής
ισχύος και της έναρξης της ουσιαστικής ισχύος του νόµου. Στο
πεδίο του ποινικού δικαίου, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις που
έχουν τώρα πια καλλιεργηθεί και επικρατήσει και σύµφωνα µε
τις αντιλήψεις που διαπερνούν τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, που έχει δεχθεί ότι το
άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
κατοχυρώνει ρητά και την αρχή της αναδροµικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόµου, δεν µπορεί να υπάρξει καταστρατήγηση της αρχής αυτής µέσω µιας τεχνητής διάκρισης µεταξύ
δηµοσίευσης και έναρξης ισχύος, δηλαδή µεταξύ τυπικής ισχύος
και ουσιαστικής ισχύος του νόµου. Αυτό υφέρπει στη νοµολογία.
Στις δύο πιο πρόσφατες αποφάσεις του Στρασβούργου, -τις
οποίες παρακολουθώ γιατί µέχρι τώρα είµαι ο Γενικός Εισηγητής
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης
για την εφαρµογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στα σαράντα επτά κράτη-µέλη του
Συµβουλίου και λυπάµαι που η αποχώρησή µου από τη Βουλή
στερεί και εµένα προσωπικά, αλλά και τη χώρα, από την ιδιότητα
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αυτή του εισηγητού και ελπίζω ο διάδοχός µου να συνεχίσει στην
ίδια γραµµή µε τη στήριξη των στελεχών της γραµµατείας- τις
αποφάσεις Scoppola v. Italy (no. 2) 2009 του Μεγάλου Τµήµατος
και Ruban v. Ukraine του 2016 του Πέµπτου Τµήµατος, αποτυπώνεται αυτή η αρχή.
Άρα, θεωρώ ότι πρέπει να προβλεφθεί, αν µη τι άλλο, ότι δεν
µπορεί το δικαστήριο να βρεθεί σε αµηχανία εάν δει να δηµοσιεύεται ο νόµος, αλλά να µην ισχύει ουσιαστικά. Διότι η αρχή της
οικονοµίας της δίκης δεν θα του επιτρέψει να εκδώσει µία απόφαση η οποία θα καταπέσει µετά µε τα ένδικα µέσα. Άρα, αυτό
πρέπει να προβλεφθεί ρητά. Να προβλεφθεί δηλαδή, αν µη τι
άλλο, ή η άµεση δηµοσίευση και ισχύς ή έστω ότι δεν θα εκδοθούν αποφάσεις παρά µετά την 1η Ιουλίου, για να αποφευχθεί
αυτή η αντινοµία, η οποία παραβιάζει την ασφάλεια του δικαίου
και του άρθρου 7 του Συντάγµατος και το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Άλλωστε, εάν επηρεάζονται δίκες, -που κατά πάσα πιθανότητα
επηρεάζονται- θα επηρεαστούν και στις 10 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου και την 16η Σεπτεµβρίου. Οι ίδιες δίκες είναι. Δεν προχωρά
µε τέτοιους ρυθµούς η ποινική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, προχωρά
µε τραγικά αργούς ρυθµούς. Άρα, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά, ουσιαστικό αντικείµενο δηλαδή, στη συζήτηση αυτή.
Έρχοµαι, όµως, τώρα στο ευθύτερα πολιτικό µέρος της οµιλίας µου αυτής. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ψήφιση των κωδίκων θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, σε πολιτικά
ανύποπτο χρόνο, υπό συνθήκες πολιτικής συναίνεσης. Η Κυβέρνηση θα έπειθε τότε ότι σέβεται πραγµατικά τον ποινικό φιλελευθερισµό και το κράτος δικαίου. Γιατί θα µου επιτρέψετε να πω
ότι οι αντιρρήσεις µου για το αν πράγµατι σέβεται τους κανόνες
αυτούς είναι πάρα πολύ µεγάλες.
Είδαµε τα τελευταία χρόνια να παραβιάζεται συστηµατικά
στην Αίθουσα αυτή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το τεκµήριο
αθωότητας. Είδαµε να παραβιάζεται συστηµατικά από κυβερνητικούς κύκλους η µυστικότητα της ποινικής προδικασίας, η ίδια
η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η δε κάλυψη των θέσεων του
προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει τραυµατίσει, ούτως ή άλλως, τη δικαιοσύνη, διότι η κατά χρόνον αρµοδιότητα της Κυβέρνησης γεννάται µε την κένωση των θέσεων.
Μόνο προπαρασκευαστικές ενέργειες µπορούν να γίνουν πριν,
οι οποίες θυµίζω ότι προβλέπονται από απλό νόµο που έχει κριθεί αντισυνταγµατικός µε πρακτικό της Διοικητικής Ολοµέλειας
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Άρα η κατά χρόνον αρµοδιότητα του Υπουργικού Συµβουλίου
γεννάται την 1η Ιουλίου. Την 1η Ιουλίου, όµως, είναι διαλελυµένη
η Βουλή και άρα δεν υπάρχει νοµιµοποίηση, δεν υπάρχει δηλαδή
δεσµός µε τη λαϊκή κυριαρχία που να νοµιµοποιεί το Υπουργικό
Συµβούλιο να παρέµβει στη δοµή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της διάκρισης των εξουσιών. Το σχήµα είναι πάρα
πολύ απλό. Και είµαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
το έχει υπ’ όψιν του.
Δεν θα µιλήσω σήµερα σε αυτή την αποχαιρετιστήρια οµιλία
για το τι έγινε στην τραγική σκευωρία της υπόθεσης «NOVARTIS», αλλά οι αναφορές του αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου,
κ. Ιωάννη Αγγελή, δεν µπορούν να µείνουν αναπάντητες. Οι µηνύσεις που υπεβλήθησαν από προστατευόµενο µάρτυρα κατά
προστατευοµένων µαρτύρων δεν µπορούν να µείνουν αναπάντητες. Είναι ευτύχηµα ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας δεν καθιστά
επιεικέστερα τα άρθρα 134 και 239, που είναι κρίσιµα για τη διερεύνηση της σκευωρίας αυτής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποχωρώ από τη Βουλή των Ελλήνων µετά από είκοσι έξι και πλέον χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης θητείας στα έδρανα αυτά. Εκλέχθηκα Βουλευτής
Θεσσαλονίκης, πολλές φορές πρώτος σε σταυρούς προτίµησης,
σε 10 διαφορετικές εκλογικές αναµετρήσεις. Υπηρέτησα δεκαεφτά χρόνια την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία από
διάφορες υπουργικές θέσεις έως και τη θέση του αντιπροέδρου
της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εταίρου. Έχω διατελέσει
αρχηγός κόµµατος και Βουλευτής της αντιπολίτευσης εννέα
χρόνια. Και θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Δηµοκρατία,
γιατί µε τίµησε µε τόσο υψηλά αξιώµατα. Θέλω να ευχαριστήσω
όλους τους Βουλευτές όλων των βουλευτικών περιόδων, και της
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παρούσας, ανεξαρτήτως κοµµατικής τοποθέτησης, για τη συνεργασία και για τις αντιπαραθέσεις, που είναι η ουσία της δηµοκρατίας.
Θεωρώ κορυφαία κοινοβουλευτική στιγµή την άσκηση των καθηκόντων του γενικού εισηγητή της αναθεώρησης από το 1995
έως το 2001. Και λυπάµαι γιατί έτυχε να είναι κολοβή η σηµερινή
συνεδρίαση λόγω της αποχώρησης της Μείζονος Αντιπολίτευσης, αλλά και άλλων κοµµάτων.
Θα ήθελα πραγµατικά να απευθυνθώ σήµερα σε όλες και
όλους τους Βουλευτές, πρωτίστως όµως να απευθυνθώ στην Αίθουσα. Οι τοίχοι της Αίθουσας αυτής έχουν αυτιά και µνήµη. Η
κοινοβουλευτική ιστορία είναι το πιο σηµαντικό ίσως τµήµα της
συνολικής ιστορίας του έθνους, τους δύο αιώνες ζωής του νέου
ελληνικού κράτους. Στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις και στα
Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων συµπυκνώνονται η αγωνία, η
εµπειρία, τα επιτεύγµατα, οι ήττες και οι νίκες του έθνους. Είναι
το corpus του συνολικού κεκτηµένου του τόπου.
Τώρα έχω την ευκαιρία να απευθύνοµαι όχι µόνο στην Αίθουσα
αλλά και στους πολιτικούς µου αντιπάλους, στην απερχόµενη κυβερνητική πλειοψηφία κατά βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Εύχοµαι κατ’
αρχάς στην επόµενη Βουλή ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιληφθεί πλήρως τη σηµασία της εθνικής ενότητας, όπως αντιλήφθηκε και εκ των πραγµάτων, έστω µε µεγάλη καθυστέρηση, τη
σηµασία του αγώνα που δόθηκε από το 2010 για τη διάσωση της
χώρας.
Εύχοµαι να συνειδητοποιήσει τη σηµασία που έχουν τα δικαιώµατα της αντιπολίτευσης ως προς τη λειτουργία της Βουλής και
των επιτροπών της, τη σηµασία και την αξία του κοινοβουλευτικού ελέγχου τώρα που δεν θα νέµεται την εξουσία, να αντιληφθεί
την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης του κύρους του Κοινοβουλίου ως συµβολικού τόπου της δηµοκρατίας. Αλλά φυσικά αυτό
ισχύει και για το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που
διεκδικεί να καταλάβει την κυβέρνηση και για τα κόµµατα της
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης που διεκδικούν να παίξουν ρόλο στο
θεσµικό οικοδόµηµα του τόπου. Πρέπει και αυτά να διδαχθούν
εξίσου πολύ και να το αποδείξουν αυτό στην πράξη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ήταν ελαφρώς καλύτερο από το
αναµενόµενο, σε σχέση µε την άνοδο του εθνικολαϊκισµού και
της Ακροδεξιάς και δείχνει µία ενίσχυση του Κέντρου, κυρίως
των Φιλελευθέρων και των Πράσινων. Όµως δεν έχει εξαλειφθεί,
το αντίθετο, η κρίση της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δηµοκρατίας, ο κίνδυνος της µετάλλαξής της σε µη φιλελεύθερη, σε αυταρχική δηµοκρατία. Αυτός ο κίνδυνος εκκινεί από την κρίση
νοµιµοποίησης και την κρίση αντιπροσώπευσης των πολιτικών
και κοµµατικών συστηµάτων. Εκκινεί πάντα ως κρίση του κοινοβουλίου και του κοινοβουλευτισµού. Η απαξίωση της Βουλής και
του Βουλευτή οδηγεί αναπόφευκτα στην απαξίωση της δηµοκρατίας. Η σύγχρονη δηµοκρατία ή είναι αντιπροσωπευτική ή δεν
υπάρχει.
Ελπίζω και εύχοµαι η Βουλή της επόµενης περιόδου να ανταποκριθεί στις µεγάλες θεσµικές, εθνικές, κοινωνικές και πολιτικές
προκλήσεις που είναι προφανείς: Πρώτον, στην Αναθεώρηση του
Συντάγµατος, την οποία µπορεί να συντελέσει για κρίσιµα θέµατα, όπως ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας,
µε απλή πλειοψηφία. Αυτό συνέβη λόγω της ανιστόρητης αλαζονείας του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις προειδοποιήσεις µου.
Η δεύτερη µεγάλη υποχρέωση της επόµενης Βουλής είναι η
αποκατάσταση του κύρους των θεσµών, της δικαιοσύνης, των
ανεξάρτητων αρχών, της δηµόσιας διοίκησης, η ανάδειξη ενός
κράτους λειτουργικού, ευφυούς και αποτελεσµατικού. Όµως, το
µείζον είναι η υιοθέτηση, µε την ευρύτερη δυνατή, πολιτική και
κοινωνική συναίνεση, ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης,
ενός νέου κοινωνικού και εθνικού συµβολαίου µε µια κοινωνία
που αντιλαµβάνεται την ανάγκη των µεταρρυθµίσεων και δεν τις
αντιµετωπίζει φοβικά, αλλά φιλικά, γιατί αφορούν και στηρίζουν
τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα.
Η χώρα έχει ανάγκη από µεγάλα συστήµατα που δυστυχώς
δεν διαθέτει πραγµατικά. Αναφέροµαι στο τραπεζικό, στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό σύστηµα. Μόνο έτσι έχει νόηµα η συζήτηση για ανταγωνιστικότητα, κάλυψη του επενδυτικού κενού,
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υπέρβαση της στασιµοχρεοκοπίας και της αναιµικής ανάπτυξης,
αποφυγή του δηµοσιονοµικού κενού και διασφάλιση δηµοσιονοµικού χώρου. Αυτά προϋποθέτουν πρωτίστως διασφάλιση της
κοινωνικής συνοχής και ανασύσταση της µεσαίας τάξης.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερµά όλες και όλους προσωπικά,
τον Πρόεδρο της Βουλής, τα µέλη του Προεδρείου, τα υπηρεσιακά στελέχη του Σώµατος. Δεν θα είµαι, όπως είπα, µέλος της
επόµενης Βουλής. Όµως, είµαι και θα είµαι πάντα µάχιµος και
ενεργός πολίτης και πιστεύω ότι αυτό είναι ό,τι σηµαντικότερο
µπορεί να κάνει κάποιος σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα όπως το
δικό µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βενιζέλο.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Δηµήτριο Καµµένο, Ανεξάρτητο Βουλευτή, ο οποίος έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισµός των κωδίκων; Ναι. Χρονικά έπρεπε να
συµβεί αυτή την περίοδο, είκοσι πέντε, τριάντα, τριάντα πέντε
µέρες πριν τις εκλογές; Η άποψή µου είναι πως όχι.
Ξεκινώ, για να προλάβω να κάνω τις παρατηρήσεις µου. Εξαρχής δηλώνω ότι καταψηφίζω κατ’ άρθρον και στο σύνολό του το
νοµοθέτηµα.
Βιασµός, άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικος. Υιοθετείται ένας
νοµικός ορισµός του βιασµού που είναι απαράδεκτος τόσο σύµφωνα µε τις τυπικές δεσµεύσεις της χώρας όσον αφορά τις συµβάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων όσο και σύµφωνα µε τις
πολιτικές υποχρεώσεις της Κυβέρνησης. Ουσιαστικά ο νέος ορισµός του σχεδίου του Ποινικού Κώδικα δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για το σοβαρό αυτό
έγκληµα, όπως επισηµαίνει η Διεθνής Αµνηστία.
Κύριο ζήτηµα αποτελεί το γεγονός ότι ο βιασµός εξακολουθεί
να ορίζεται µε βάση τη βία και όχι µε βάση την απουσία συναίνεσης. Επιπλέον υιοθετείται ένας ακόµα πιο περιοριστικός από τον
υπάρχοντα ορισµός απειλής. Από την απειλή σπουδαίου και άµεσου κινδύνου περνάµε µόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που αφορούν απειλή κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας και
έτσι η απειλή ορίζεται αποκλειστικά ως σωµατική και κλείνει οποιοδήποτε περιθώριο διαφορετικής ερµηνείας.
Να βάλω εδώ µια µικρή παρένθεση για το bullying που υφίστανται τα παιδιά εντός και εκτός διαδικτύου και το σύγχρονο
έγκληµα µε το νέο µείγµα το πολιτιστικό στην Ελλάδα.
Ένα εξίσου τρωτό σηµείο της διατάξεως περί βιασµού είναι η
έλλειψη του όρου «συναίνεση». Η έλλειψη της συναίνεσης συνιστά στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος, η
αποτύπωση της οποίας στο κείµενο του νόµου συνιστά επί µακρόν πάγιο αίτηµα των φεµινιστικών οργανώσεων. Εδώ τις αγνοείτε.
Ο βιασµός δεν πραγµατώνεται µόνο µε σωµατική βία, απειλή
σοβαρού ή άµεσου κινδύνου της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας, όπως επαναλαµβάνεται τόσο στην παλιά όσο και στη νέα
διάταξη του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν ελλείπει η συναίνεση του θύµατος.
Ο νοµοθέτης έχει υποχρέωση να σφυγµοµετρεί τις ανάγκες
τις κοινωνίες, να κρίνει δηλαδή σκεπτόµενος εγκληµατολογικά
επί τη βάση τού πώς λειτουργεί το έγκληµα, καθώς και των συνεχώς µεταβαλλόµενων αναγκών της κοινωνίας, και αυτό να το
σηµειώσουµε. Η κοινωνία η σηµερινή δεν είναι η ίδια µε την κοινωνία όπως ήταν πενήντα ή δέκα χρόνια πριν και δεν θα είναι ίδια
η ελληνική κοινωνία δέκα χρόνια αργότερα και είναι χρυσή ευκαιρία να προλάβουµε µε κάποιες διατάξεις.
Είναι γνωστό ότι το έγκληµα µε το πέρας του χρόνου αλλάζει
µορφή και αυτό επιβάλλει στον νοµοθέτη να επαγρυπνά και να
νοµοθετεί µε µοναδικό γνώµονα την ασφάλεια και την προστασία
του υπέρτατου αγαθού. Δεν χρειάζονται νοµικές γνώσεις ούτε
ιδιότητα µέλους νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής -χωρίς καµµία
προσβολή στα πρόσωπά σας, εννοείται-, για να αφοµοιώσει κανείς το εξής απλό κέλευσµα της κοινωνίας: Οι ποινές στα ειδεχθή
εγκλήµατα οφείλουν να είναι αυστηρές.
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Προτάσεις σχετικές µε τις εκρηκτικές ύλες µολότοφ. Ειδικότερα
στο άρθρο 272 του Ποινικού Κώδικα περί κατοχής µολότοφ, αυτή
µετατρέπεται σε πληµµέληµα µε ποινή από 3 έως 5 έτη φυλάκισης, ενώ µέχρι σήµερα η κατοχή και παρασκευή εκρηκτικών υλών
τιµωρούνταν µε κάθειρξη. Συγκεκριµένα στο παλιό άρθρο ανέφερε ότι, πρώτον, όποιος κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει
εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόµβες µε σκοπό να τις χρησιµοποιήσει για να προξενήσει κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγµατα ή κίνδυνο για άνθρωπο ή να τις παραχωρήσει σε άλλον µε τέτοια
χρήση, τιµωρείται µε κάθειρξη. Στο νέο άρθρο αναφέρει ότι, πρώτον, «όποιος κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές
ύλες ή εκρηκτικές βόµβες από τις οποίες µπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών».
Αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του νέου άρθρου ότι «ο
δράστης δεν τιµωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε µε τη θέλησή του σε αυτές τα ως άνω υλικά ή αντικείµενα
ή κατέστη σε αυτές δυνατό το να αποκτήσουν στην κατοχή τους
ή απέτρεψε µε άλλον τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών».
Ουσιαστικά, εάν παραδώσει το υλικό που µετέφερε ο ίδιος,
πριν του γίνει έλεγχος από αστυνοµικά όργανα, τότε πρέπει να
αφήνεται ελεύθερος και να µη διώκεται για την κατοχή του, ούτε
καν να εξετάζεται αν ευθύνεται για την κατασκευή τους, ούτε για
τον τρόπο προµήθειάς τους. Το θέµα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών, δηλαδή µολότοφ, οι οποίες έχουν µετατρέψει
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες πόλεις σε πεδίο
µάχης µεταξύ αστυνοµικών και αυτοαποκαλούµενων αναρχικών
λαµβάνει πλέον νέες διαστάσεις. Η ανεξέλεγκτη δράση συµµοριών και η µετατροπή περιοχών της Αθήνας σε άβατα για τις δυνάµεις δηµόσιας τάξης είναι αποτέλεσµα της αντίληψης των
κυβερνώντων της Κυβέρνησης για τη βία και το έγκληµα. Την
ώρα που αστυνοµικοί υποστηρίζουν ότι κινδυνεύει –και το βλέπουµε κιόλας- η σωµατική τους ακεραιότητα καθηµερινά και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, θα θρηνήσουµε θύµατα, όπως λένε
και οι ίδιοι. Την ώρα που σε όλη την Ελλάδα διάφοροι µπαχαλάκηδες απειλούν ζωές και περιουσίες µε τη χρήση µολότοφ η Κυβέρνηση διά του νοµοσχεδίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης
µετατρέπει σε πληµµέληµα και αθώωση αν παραδώσουν ειρηνικά τα όπλα που κατέχουν. Υπ’ όψιν δε ότι βάσει του θεµελιώδους άρθρου 2 του Ποινικού Κώδικα περί αναδροµικής ισχύος
του ηπιότερου νόµου, οι διατάξεις αυτές θα ισχύουν σε υποθέσεις επί των οποίων έχει ασκηθεί ήδη δίωξη ή έχουν ήδη οριστεί
δικάσιµοι.
Ανθρωποκτονία µε δόλο. Η ζωή είναι ένα υπέρτατο αγαθό. Το
πιο επώδυνο έγκληµα που µπορεί να διαπραχθεί εντός του οργανωµένου κοινωνικού συνόλου είναι η αφαίρεση ανθρώπινης
ζωής. Παγκοσµίως, όταν κάποιος µε πρόθεση σκοτώσει άλλον,
η ποινή είναι ισόβια κάθειρξη. Είµαι κάθετα αντίθετος µε την απαξίωση του κορυφαίου έννοµου αγαθού και αυτό διότι στο νέο
σχέδιο νόµου προβλέπεται διαζευκτικά και η πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, εκτός από την ισόβια κάθειρξη στο
έγκληµα της ανθρωποκτονίας µε δόλο, άρθρο 299 του Ποινικού
Κώδικα. Θα πρέπει να διατηρηθεί το παλιό καθεστώς και η µείωση της ποινής να αντιµετωπίζεται µε την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων, όπως αυτό είναι αυτονόητο.
Κατάργηση των άρθρων 150 και 151, νόθευση αποδεικτικών
και κατάχρηση πληρεξουσιότητος. Με τις νέες διατάξεις καταργούνται τα άρθρα 150 και 151 του Ποινικού Κώδικα. Τι λέει το
άρθρο 150, το οποίο τιµωρεί µε ποινή κάθειρξης όποιον µε πρόθεση νοθεύσει, καταστρέψει ή αποκρύψει έγγραφα ή άλλα αντικείµενα που µπορούν να χρησιµεύσουν για την απόδειξη
δικαιωµάτων ή την υποστήριξη συµφερόντων του ελληνικού κράτους ή συµµάχου σε άλλο κράτος; Το άρθρο 151, που καταργείται, τιµωρεί µε ποινή κάθειρξης πρόσωπα που εκπροσωπούν τη
χώρα σε διαπραγµατεύσεις µε ξένες κυβερνήσεις και προκαλούν
ζηµία στα συµφέροντα της χώρας που διαπραγµατεύεται. Το καταργούµε το άρθρο. Στόχος του συγκεκριµένου άρθρου ήταν να
αποτρέψουµε τους εκάστοτε εκπροσώπους της Ελλάδας να «εκµεταλλευτούν» τρόπον τινά την ιδιότητά τους βλάπτοντας τα
συµφέροντα της χώρας.
Το συγκεκριµένο άρθρο, το οποίο τώρα καταργείται, προέβλεπε ότι όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους ή
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από τους συµµάχους του διεξαγάγει µε τέτοια ή άλλη κυβέρνηση
υποθέσεις του εντολέα του µε πρόθεση κατά τέτοιον τρόπο που
να µπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα, για το ελληνικό
κράτος δηλαδή, τιµωρείται µε κάθειρξη, όπως ανέφερε το άρθρο
µε τίτλο «Κατάχρηση πληρεξουσιότητος» και εντάσσεται στον
ισχύοντα Ποινικό Κώδικα στο κεφάλαιο «Προδοσία της χώρας».
Η κατάργηση του συγκεκριµένου άρθρου συνδέεται προφανέστατα, κατά την ταπεινή µου άποψη, µε τη Συµφωνία των Πρεσπών.
Για την υποβάθµιση του εγκλήµατος της δωροδοκίας του
υπαλλήλου τα είπαν οι συνάδελφοι και δεν θέλω να καταχραστώ
τον χρόνο σας.
Κατάργηση των άρθρων 198, 199 και 201 του Ποινικού Κώδικα,
ήτοι τα άρθρα που τιµωρούν την κακόβουλη βλασφηµία, την καθύβριση θρησκευµάτων και την περιύβριση νεκρών.
Η κατάργηση των άρθρων 198, 199 και 201 του Ποινικού Κώδικος, που αφορούν την κακόβουλη βλασφηµία, την καθύβριση
θρησκευµάτων και την περιύβριση νεκρών, θα έχει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσµατα για το αγαθό της θρησκευτικής και κοινωνικής ειρήνης στη χώρα µας. Πρακτικά, λοιπόν, οι προωθούµενες
ανωτέρω αλλαγές σηµαίνουν ότι θα µπορεί ο οποιοσδήποτε,
χωρίς να κινδυνεύει να του επιβληθεί κάποια ποινική κύρωση, να
υβρίζει δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο τον θεό, να βλασφηµεί
δηµόσια τα θεία, να καθυβρίζει δηµόσια και κακόβουλα µε οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη επίσηµη θρησκεία του
ελληνικού κράτους και οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισµένη θρησκεία από το ελληνικό κράτος, να προβαίνει σε περιύβριση νεκρού, να προβαίνει σε περιύβριση τάφου, όπως και ένα σωρό
άλλες παραβατικές συµπεριφορές, που µέχρι σήµερα τουλάχιστον θεωρούνται κολάσιµες και επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η διατήρηση της πολιτιστικής και
πνευµατικής ταυτότητας του λαού µας και πρέπει οπωσδήποτε
να παύσει η αποδόµηση της ελληνικής κοινωνίας από τις διαχρονικές της αξίες. Θα πρέπει να σταµατήσει η αποκαθήλωση του
πνευµατικού ιστού της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η αποδυνάµωση
της Ορθοδοξίας κατά την κρίσιµη αυτή περίοδο που διέρχεται η
χώρα µας, που µάλιστα τη στιγµή που ο θρησκευτικός φανατισµός στη γείτονα ενδυναµώνεται τραγικές συνέπειες µόνο µπορεί να έχει.
Για την αποποινικοποίηση της κακόβουλης βλασφηµίας οδηγούµαστε στην κακουργηµατική θρησκευτική αυτοδικία.
Μετατροπή της ποινής από κάθειρξη σε φυλάκιση, παράβαση
του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνοµιλίας. Άρθρο 370 του Ποινικού Κώδικος.
Το άρθρο 370 του Ποινικού Κώδικος, εν συντοµία, µέχρι πρότινος όριζε στην παράγραφο 1 ότι όποιος αθέµιτα, υφ’ οιονδήποτε τρόπο, παρεµβαίνει σε συσκευή που χρησιµοποιείται για
επικοινωνία, όπως το τηλέφωνο, για παράδειγµα, προκειµένου
να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει τα λεγόµενα, τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα έτη. Πλέον, µε την ίδια συµπεριφορά, η επαπειλούµενη ποινή είναι «φυλάκιση».
Περαιτέρω, η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου όριζε ότι
όποιος αθέµιτα παρακολουθεί µε τεχνικά µέσα ή αποτυπώνει µε
υλικό φορέα προφορική συνοµιλία µεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει
µε υλικό φορέα µη δηµόσια πράξη άλλου τιµωρείται µε κάθειρξη
έως δέκα ετών. Πλέον, µε την ίδια συµπεριφορά, η επαπειλούµενη ποινή είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με τις προτεινόµενες διατάξεις µετατρέπεται σε πληµµέληµα το
κακούργηµα της παράνοµης καταγραφής τηλεφωνικής συνοµιλίας, αδίκηµα για το οποίο ελέγχονται διάφοροι φίλοι µας εδώ
στην Κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση, µε τη νοµοθετική της παρέµβαση, επιχειρεί να
µειώσει όλες τις ποινές που προβλέπει σήµερα το σχετικό
άρθρο, ενώ διέγραψε ειδική πρόβλεψη που έκανε το συγκεκριµένο άρθρο για το έγκληµα, όπως επίσης και για την ανθρωποκτονία από αµέλεια κατά συρροή. Αυτή η απάλειψη επηρεάζει
την υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι και είναι ευνόητο.
Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής από καθεµιά από τις τρέχουσες αυτές ποινές, που µπορεί να υπεισέλθουν για αµέλεια
κατ’ εξακολούθηση και για πολλά θύµατα, είναι κατώτερη από
τέσσερις µήνες εάν η συντρέχουσα ποινή είναι ανώτερη από δύο
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έτη, είναι ένα έτος εάν αυτή η ποινή είναι κάθειρξη έως δέκα έτη
και δυο έτη εάν η ποινή είναι κάθειρξη ανώτερη από δέκα έτη.
Εάν τα εγκλήµατα που συρρέουν πραγµατώθηκαν σε µια πράξη,
το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτητα στις συντρέχουσες ποινές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Αυτά είναι γνωστά. Προς θεού, δεν θέλω να µπαίνω στα χωράφια άλλων, αλλά πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα αυτό το κοµµάτι, διότι µε τα εγκλήµατα που συντελέστηκαν στο Μάτι και στη
Μάνδρα, τουλάχιστον αυτά τα δύο που έτυχαν στα τελευταία
τέσσερα χρόνια, θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί µε τον
τρόπο που η Ποινική Δικονοµία, αλλά και οι δικαστές µας θα έρθουν, µετά την ψήφιση αυτού του νόµου και την ισχύ του, να βγάλουν αποφάσεις δίκαιες προς το κοινό, όχι µόνο αίσθηµα, αλλά
και τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν, διότι συγγνώµη δεν ακούσαµε, αλλά να βρούµε τουλάχιστον την άκρη στα δικαστήρια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο της Χίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Λυµπεράκη από το Ποτάµι έχει τον λόγο.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαι νοµικός. Και αυτό θα
φανεί στον λόγο µου και στις διατυπώσεις µου. Αφού δεν µπορώ
να µιλήσω, λοιπόν, µε βάση το λεκτικό της πειθαρχίας, την οποία
δεν υπηρετώ, θα µιλήσω πολιτικά, αλλά όχι µε την έννοια τη συνηθισµένη, αλλά µε την έννοια του πώς αντιλαµβάνεται µία απλή
πολίτης τις αλλαγές που γίνονται αυτές τις µέρες, αυτή τη µέρα,
σήµερα, µε τους κώδικες που ψηφίζουµε.
Στο µυαλό, λοιπόν, της απλής πολίτου, το δικό µου, ποτέ δεν
είναι λάθος εποχή για να προχωρήσει η Βουλή στον εξορθολογισµό και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος των ποινών και
στην εναρµόνιση µε τις διεθνείς πρακτικές. Ποτέ δεν είναι λάθος
στιγµή να αντιµετωπιστούν τα σύγχρονα θέµατα που δεν υπήρχαν στην προηγούµενη κατάσταση, όπως είναι τα εγκλήµατα του
ιντερνέτ, τα διασυνοριακά εγκλήµατα κ.τ.λ.. Ποτέ δεν είναι κακή
στιγµή να καταργηθούν απαρχαιωµένες ποινικές διατάξεις.
Τέλος, ποτέ δεν είναι κακή στιγµή να παρθούν µέτρα για να βελτιωθεί η ζωή των κρατουµένων.
Από τη σκοπιά της Βουλευτού του Ποταµιού, µιας φιλελεύθερης Βουλευτού, η οποία αποχαιρετάει, όπως και ο κ. Βενιζέλος
τη Βουλή για άλλους λόγους από ό,τι εκείνος, θα ήθελα να πω
ότι για µας στο Ποτάµι το πιο σηµαντικό πράγµα ότι είναι οι νέοι
κώδικες διαπνέονται από την αρχή της επιείκειας. Υπάρχουν µικρότερες ποινές, αλλά µε δυσκολότερη δυνατότητα αναστολής.
Διότι έχουµε καταλάβει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η
πολύ µεγάλη ποινή δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για τον άνθρωπο
ο οποίος σκέφτεται να κάνει ένα έγκληµα. Η πολύ µεγάλη ποινή
µπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο µυαλό του ανθρώπου
που τον δικάζει, γιατί θα του φανεί, ίσως, ασύµµετρη σε σχέση
µε το έγκληµα που έκανε.
Ως εκ τούτου, και ενώ έχω ζυµωθεί σε όλη µου τη νεότητα στα
κινήµατα τα φεµινιστικά και καταλαβαίνω την ακραία γλώσσα και
τον µαξιµαλισµό των αιτηµάτων, η αναγνώριση ότι ο βιασµός
χωρίς σωµατική βλάβη είναι διαφορετικός από τον βιασµό µε σωµατική βλάβη είναι µία λογική –νοµίζω- διάκριση.
Θα ήθελα, επίσης, να υπογραµµίσω ότι είναι σηµαντικό από τη
σκοπιά της οπτικής του Ποταµιού ότι υιοθετήθηκαν πολλά σχόλια
και βελτιώσεις που προτάθηκαν στη διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης. Ιδιαίτερη σηµασία για εµένα έχει η αυστηρή τιµωρία
του ρατσιστικού εγκλήµατος. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί τα είπε πολύ λεπτοµερώς ο εισηγητής µας, ο κ. Μαυρωτάς.
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Θα ήθελα, όµως, να πω, σε ό,τι αφορά τον Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας ότι η πιο σηµαντική για εµένα καινοτοµία είναι ότι εισάγει τον θεσµό της ποινικής διαπραγµάτευσης, της συναλλαγής, της εξωδικαστικής -αν θέλετε- επίλυσης που αποσυµφορίζει
τελικώς τον χρόνο και τη δραστηριότητα των δικαστηρίων και τελικώς, βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης.
Στα θέµατα φύλου που θα ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθώ,
θέλω να πω ότι είναι σηµαντικό ότι για πρώτη φορά τυποποιείται
το αδίκηµα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Δεν άκουσα κανέναν άλλο να το αναφέρει. Μέσα στον ορυµαγδό των καταγγελιών
έχει περάσει απαρατήρητο. Είναι πολύ σηµαντικό.
Θέλω να επανέλθω λίγο στο θέµα του βιασµού. Αν µπορεί ο
Υπουργός, να το σουλουπώσει λίγο. Είναι, όµως, λογικό να υπάρχει ηπιότερη ποινή. Μιλήστε µε ανθρώπους που έχουν δεχθεί σωµατική βία και µιλήστε και µε ανθρώπους που έχουν δεχτεί
ψυχολογική βία. Συνήθως, αυτοί που δέχονται σωµατική έχουν
και ψυχολογική βία. Αν καταλήξετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο
πράγµα, νοµίζω ότι απλώς επαναλαµβάνουµε τα λάθη της νεότητας µας χωρίς να είµαστε πλέον νέοι.
Θα ήθελα, όµως, να υπογραµµίσω και κάτι άλλο εκεί. Εφόσον
δεν περιγράφεται η περίπτωση βιασµού χωρίς συναίνεση µε την
άσκηση ψυχολογικής βίας ή και επειδή το άλλο θεωρείται κακούργηµα, η τάση θα ήταν κάθε φορά να χρειάζεται πολύ-πολύ
µεγάλο βάρος απόδειξης, προκειµένου να καταδικαστεί κάποιος.
Κι εδώ µας φέρνει πάλι σε αυτό που σαν απλός πολίτης παρατηρώ και δεν είµαι σίγουρη ότι το διατυπώνω σωστά, ότι η πολύ
αυστηρή ποινή εµποδίζει την περιγραφή µιας πράξης σε αξιόποινη, επειδή θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά σκληρή η ποινή που
προκύπτει από εκεί.
Προτιµώ, λοιπόν, ένα σύστηµα κανόνων που επιτρέπει την
απόδοση δικαιοσύνης σε ολόκληρο φάσµα αποχρώσεων, αν θέλετε, εγκληµάτων µε διαφορετικές ποινές, παρά να κρατάµε
µόνο την πιο ακραία, χτυπητή και αξιόποινη πλευρά του και να
πετάµε το µπαλάκι µετά στο ποιος θα το σηκώσει και ποιον θα
χαρακτηρίσει.
Επιτρέψτε µου να τελειώσω µε τα θέµατα του timing, του χρονισµού. Τα κουβεντιάσαµε και µας ταλαιπωρούν από προχθές
στη Διάσκεψη των Προέδρων. Φαίνεται ότι υπάρχει µια εµµονή
στους Βουλευτές και στις Βουλεύτριες κατά παράδοση στη
Βουλή να δίνουν µία τροµερή σηµασία στο γιατί γίνεται κάτι τη
στιγµή που γίνεται και ποιος ωφελείται τελικά. Μία µικρή αντήχηση αυτού του επιχειρήµατος την ακούσαµε και στο πότε ακριβώς θα αρχίσει να εφαρµόζεται, αν θα είναι την 1η Ιουλίου ή την
1η Σεπτεµβρίου και ποιος θα ωφεληθεί εν τω µεταξύ.
Κοιτάξτε να δείτε κάτι, η δική µας η δουλειά είναι να πηγαίνουµε ένα βήµα πίσω και να βλέπουµε τη µεγάλη εικόνα και κάθε
στιγµή έχει τους δικούς της κερδισµένους και χαµένους και τις
δικές της κερδισµένες και χαµένες. Εάν δεν είναι αυτή τη στιγµή
αυτοί οι συγκεκριµένοι χαµένοι και οι συγκεκριµένοι κερδισµένοι,
θα είναι στην επόµενη στιγµή κάποιοι άλλοι.
Δεν είναι δυνατόν να προσπαθούµε να χαράξουµε πολιτική και
το µέλλον αυτής της χώρας, κοιτάζοντας τις άκρες των παπουτσιών µας, ποιος θα ωφεληθεί µικρά και στενά τώρα ή µεθαύριο
ή τον άλλο µήνα. Θα ήθελα, λοιπόν, να το πετάξουµε από πάνω
µας αυτό το βάρος της απόδειξης, ότι κάτι που κάνουµε σήµερα
δεν ωφελεί κανέναν που δεν θα θέλαµε να ωφελήσει ποτέ και ότι,
αν έχουµε κάποια δεύτερη σκέψη, προτιµούµε να µη συζητήσουµε τίποτα και να µη λύσουµε κανένα θέµα, διότι είµαστε υπόλογοι ότι θα ωφεληθεί, για παράδειγµα, ο κ. Κουλουµπουρδάκης
στην Κολοπετινίτσα. Και αυτό είναι λάθος.
Από τη σκοπιά, λοιπόν, ενός φιλελεύθερου κόµµατος του Κέντρου, το οποίο έχει υποστεί έκλειψη και άρα µειώνεται και η πολιτική βιοποικιλότητα του Κοινοβουλίου, αλλά όχι της πολιτικής
σκηνής ελπίζω, ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλό να συγκεντρωθούµε στα βήµατα που πρέπει να πάρουµε για το αύριο, χωρίς
να κοιτάµε τις άµεσες, στενές επιπτώσεις που έχει για το σήµερα
και για το χθες. Μόνο έτσι έχουµε ελπίδα να ξεφύγουµε από αυτούς τους φαύλους κύκλους και να µιλήσουµε πραγµατικά πολιτικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Λυµπεράκη.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσιρώνης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή
µου δεν µπορώ να µην αναφερθώ στην κατάπτυστη και υβριστική
για την πολιτεία µας τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου. Μας αποκάλεσε ο κ. Λοβέρδος «…», επειδή συνεχίζουµε να είµαστε µέσα σε
αυτό το Κοινοβούλιο. Και βέβαια, δέχθηκε να φύγει από τα Πρακτικά, αλλά η τοποθέτηση υπάρχει και οφείλω να απαντήσω πολιτικά.
Κύριε Πρόεδρε, Βουλευτή µε εξέλεξε ο ελληνικός λαός και
είµαι εδώ µε εντολή του ελληνικού λαού και όχι µε εντολή κανενός Λοβέρδου, καµµίας Γεννηµατά και κανενός Μητσοτάκη.
Και ο µόνος άνθρωπος, ο µόνος πολίτης αυτής της χώρας, που
θα µου πει να πάψω να είµαι σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.
Όταν ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µού δώσει εντολή µε την
υπογραφή του να πάψω να είµαι Βουλευτής, την άλλη µέρα θα
πάψω να είµαι Βουλευτής, την ίδια ώρα θα πάψω να είµαι Βουλευτής. Κάθε άλλος άνθρωπος που, κατά την πολιτική του
άποψη, κατά την ιδεολογία του, αµφισβητεί αυτό εδώ το Κοινοβούλιο, είναι αυτός «…», είναι αυτός φασίστας, γιατί δεν διαφέρει
σε τίποτα από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, που, κατά τη δική του
βούληση, έκρινε ότι για το καλό της χώρας και της ιδεολογίας
του έπρεπε να σταµατήσει να λειτουργεί η Βουλή και έδωσε
αυτός την εντολή στον εαυτό του.
Ποιος είναι ο κ. Λοβέρδος που θα υποδείξει το πόσες µέρες
λειτουργεί η Βουλή;
Θα πω το πολύ απλό παράδειγµα: Αν η Βουλή έφτανε στην κανονική της λήξη, αν έπρεπε µε βάση τη συνταγµατική εντολή, µε
βάση την εντολή του Συντάγµατος, να διαλυθεί και να πάµε κανονικά και όχι σε πρόωρες εκλογές, τι θα γινόταν, δηλαδή; Μία
µέρα πριν, δέκα µέρες πριν, έναν µήνα πριν δεν έπρεπε η Βουλή
να νοµοθετεί και έπρεπε να σταµατήσει το κοινοβουλευτικό της
έργο; Ποιος θα το πει αυτό; Ο κ. Λοβέρδος;
Στην Αµερική υπάρχουν οι Πρόεδροι, οι οποίοι έχουν χάσει την
εντολή, γιατί χάνουν τις εκλογές τον Νοέµβριο -και εκεί το Σύνταγµά τους είναι πραγµατικά ιστορικό, είναι αρχαίο σύνταγµα,
είναι από τα πιο παλιά συντάγµατα-, και παρ’ όλα αυτά ασκούν
τα καθήκοντα τους κανονικά µέχρι να παραδώσουν στον διάδοχό
τους και παράγουν πολιτικό έργο.
Θεωρώ απαράδεκτη, λοιπόν, αυτή την τοποθέτηση και προχωρώ στον νοµό. Φυσικά, εδώ πέρα δεν µιλάµε για τις πελατειακές ρυθµίσεις που ψήφισε η Βουλή το 2014 και αρχές του 2015,
τελευταία ώρα πριν διαλυθεί, γιατί έχουν γίνει και αυτά. Εδώ µιλάµε για µια τεράστια µεταρρύθµιση, γιατί ένα από τα πιο µεγάλα προβλήµατα της ελληνικής πολιτείας είναι ακριβώς η
καθυστέρηση της δικαιοσύνης.
Όµως, οφείλω να αναφερθώ και θα αναφερθώ στον κύριο
Υπουργό στο θέµα του βιασµού. Λέει, λοιπόν, εδώ πέρα ο νόµος
-και είπαµε ότι θα έχουµε νοµοτεχνική βελτίωση και την αναµένουµε- ότι όποιος µε σωµατική βία, απειλή σοβαρού ή άµεσου
κινδύνου ζωής, σωµατικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε
επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιµωρείται µε κάθειρξη.
Και λέµε ότι θα προσθέσουµε και την ψυχολογική βία και µερικά
άλλα.
Δεν είναι αυτό βιασµός. Βιασµός είναι η σεξουαλική πράξη
χωρίς συναίνεση. Τελεία και παύλα.
Γιατί το λέω αυτό; Το 80%, από ό,τι έχω διαβάσει κοινωνιολογικές µελέτες, των βιασµών που καταστρέφουν ζωές γίνονται
χωρίς να υπάρχει καµµία εµφανής σωµατική βλάβη ή απειλή
ζωής ή απειλή σωµατικής ακεραιότητας.
Ο σύζυγος ο απαράδεκτος που βιάζει τη σύζυγό του και εκείνη
υποτάσσεται για να µη µάθουν τίποτα τα παιδιά, ο απαράδεκτος
συγγενής που έστω και την ενήλικη έφηβη την πειθαναγκάζει,
χωρίς καµµία πράξη εκβίασης, απλώς για να µην το µάθει ο µπαµπάς, για να µη διαταραχτεί η οικιακή γαλήνη του σογιού, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος στο όνοµα κάποιου -δεν ξέρω ποιου- έρωτα
ασκεί αυτή την πράξη, ενώ δεν θέλει η σύντροφός του, αλλά δεν
θέλει να χαλάσει τη σχέση της, ουσιαστικά κακοποιεί ψυχικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτές οι χιλιάδες περιπτώσεις πώς θα µπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό το άρθρο; Πώς θα µπορούσε να τεκµηριωθεί; Γιατί
ακόµα και η ψυχολογική βία, απ’ ό,τι φαίνεται στη διάταξη που
είδαµε την τελευταία, προϋποθέτει κάποια απειλή. Μα ποια είναι
η απειλή εν τέλει;
Εδώ θα σας διαβάσω τι λέει το άρθρο 36 της Σύµβασης της
Βαρκελώνης, την οποία εµείς εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο κυρώσαµε φέτος: «Διάπραξη µη συναινετικής, κολπικής, πρωκτικής
ή στοµατικής διείσδυσης σεξουαλικού χαρακτήρα στο σώµα
άλλου ατόµου µε τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε οργάνου του
σώµατος ή αντικειµένου, διάπραξη άλλων µη συναινετικών πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα στο άτοµο, εξαναγκασµός άλλου
ατόµου να συµµετέχει σε µη συναινετικές πράξεις σεξουαλικού
χαρακτήρα µε τρίτο άτοµο. Δεύτερον, η συναίνεση πρέπει να παρέχεται εκουσίως ως αποτέλεσµα της ελεύθερης βούλησης του
ατόµου, η οποία αξιολογείται στα πλαίσια των περιστάσεων.».
Νοµικό κείµενο είναι κι αυτό, ούτε µαξιµαλιστικό ούτε οτιδήποτε.
Λέµε, λοιπόν, κάτι πάρα πολύ απλό και εκφράζω και τον Υφυπουργό, τον κ. Δηµαρά, ο οποίος και αυτός ανήκει στους Οικολόγους Πράσινους και έχουµε συνεννοηθεί.
Δεν δεχόµαστε να ψηφίσουµε οποιαδήποτε άλλη διάταξη που
δεν είναι αυτού του χαρακτήρα. Δεν δεχόµαστε κλιµάκωση, γιατί
ο βιασµός είναι ειδεχθές έγκληµα, όχι απειλή, επειδή απειλεί τη
σωµατική ακεραιότητα ή επειδή φοβάται κάποιος τη σωµατική
βία, αλλά επειδή καταστρέφει ζωές, καταστρέφει ψυχές, καταστρέφει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Δεν µπορούµε να καταλάβουµε αυτή την ειδοποιό διαφορά,
την απλή, ότι, αν εµένα µου διαλύσεις την προσωπικότητά µου,
µου διαλύσεις την αξιοπρέπειά µου, είναι πολύ χειρότερο από το
να απειλείς να µου σπάσεις τα µούτρα ή να µου γδάρεις τα χέρια
ή να µου προκαλέσεις µώλωπες που θα αποδειχθούν από κάποιον ιατροδικαστή;
Δεν αντιλαµβανόµαστε το πόσο ειδεχθής είναι αυτή η πράξη,
όταν δεν συναινεί το θύµα; Δεν µπορώ να το αντιληφθώ, λοιπόν.
Η συναίνεση είναι συγκεκριµένη λέξη, είναι ορισµός και εδώ σας
ανέφερα διεθνές κείµενο, το οποίο έχει κυρώσει η χώρα µας.
Παρακαλώ, λοιπόν, τον Υπουργό να δει ξανά τη νοµοτεχνική
βελτίωση, να βάλει µέσα τη συναίνεση. Θα χαρούµε να το δούµε
αυτό και να δούµε πραγµατικά ότι θα ολοκληρωθεί µέσα στον
διάλογο. Αναµένουµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το λύσαµε αυτό, πάει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, αξιότιµοι κύριοι δικαστικοί
λειτουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή ίσως να είναι η
τελευταία µου οµιλία στην παρούσα κοινοβουλευτική σύνοδο.
Έχει, όµως, χωρίς να το επιδιώξω, σηµασιολογικό χαρακτήρα.
Εστιαζόµενος στο γεγονός ότι η ελαχιστότητά µου επέλεξε να
είναι εδώ, σε αυτό το Βήµα της Βουλής, αντίθετα από εκείνους
που αποχώρησαν –και βεβαίως, απόλυτα σέβοµαι αυτό το δικαίωµά τους-, προκειµένου εγώ, ως ορκισµένος υπηρέτης εκείνων οι οποίοι µου εµπιστεύθηκαν αυτή τη θέση στο Κοινοβούλιο
και στους οποίους προσπάθησα να την επιστρέψω υπό µορφή
δικαίου αυτή την τετραετία, να συνεχίσω και την ύστατη στιγµή
να υπερασπίζω όχι µόνο τα νόµιµα και δίκαια αιτήµατά τους και
δικαιώµατά τους µέσα σε ένα κράτος γεµάτο αγκυλώσεις και παθογένειες που τους τα προκαλεί, αλλά κυρίως να στηρίξω τις δηµοκρατικές αντιλήψεις τους και τις ελευθερίες τους στον βαθµό
που πιστεύω, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, ότι µε άρθρα του παρόντος νοµοθετήµατος σήµερα θίγονται.
Και επειδή, κύριοι συνάδελφοι, ουδέποτε στη ζωή µου επέλεξα
την αποχή ως µέθοδο αντιπαράθεσης, είµαι εδώ για να καταθέσω, βεβαίως, την άποψή µου και τη θέση µου σε ένα εµβληµατικού –θα έλεγα- χαρακτήρα νοµοθέτηµα, την αναγκαιότητα
σύνταξης του οποίου επέβαλε η δικαιική πράξη επτά σχεδόν δεκαετιών και η επιστηµονική µελέτη δεκάδων νοµικών, προκειµέ-
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νου να ερευνηθούν και να αντιµετωπισθούν νέες δικαιικές συνθήκες.
Ωστόσο, από τη γρήγορη ανάγνωση που κατάφερα να κάνω γιατί εµβριθής µελέτη δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί στα τετρακόσια εξήντα εννέα άρθρα αυτού του νοµοθετήµατοςκοµβικό σηµείο –ξεκινώ από αυτό, κύριοι συνάδελφοι- που θίγει
τον θρησκευτικό πυρήνα του Έλληνα αποτελεί η κατάργηση των
άρθρων 198 και 199 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει µέχρι
αυτή τη στιγµή, που αφορούν τη θρησκευτική εξύβριση.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε µου να σας πω
πως το ότι µε πάµπολλους τρόπους έχετε διατρανώσει -όσοι εξ
υµών το έχετε πράξει- την αθεΐα σας δεν σηµαίνει πως αυτό σας
νοµιµοποιεί στο να θίγετε το θρησκευτικό συναίσθηµα ενός ολόκληρου λαού, αποποινικοποιώντας την εξύβριση των θείων.
Με νοµιµοποιείτε –συµβολικά αναφέροµαι στον εαυτό µουστο να καθυβρίζω τη θρησκεία µου, να βρίζω τον Θεό µου, τον
Ιησού Χριστό µου, την Παναγία µου, αλλά να βρίζω και τις άλλες
αποδεκτές θρησκείες στην ελληνική επικράτεια, τον µουσουλµανισµό, τον βουδισµό, τον ινδουισµό.
Καθυβρίζοντας, λοιπόν, τον Θεό -κάτι που δεν είναι παράνοµο, θα τον εξοργίσω, µε οποιεσδήποτε επιπτώσεις επιφέρει αυτό.
Και δεν θα είναι παράνοµο, αν περάσει η κατάργηση αυτών των
δύο άρθρων 198 και 199 του Κώδικα.
Θέλω να σας θυµίσω λιγάκι, αν δεν µε απατά η µνήµη µου,
ήταν το 2008, όταν ένα δηµοσίευµα για τον Μωάµεθ σε µια εφηµερίδα –συγχωρήστε µε, δεν µε βοηθάει η µνήµη µου- ξεσήκωσε
όλους τους µουσουλµάνους και τους µωαµεθανούς. Ξήλωσαν τα
µάρµαρα από το Σύνταγµα και από το κέντρο της Αθήνας, γίνανε
τα όπλα αυτών των θρησκευτικών µειονοτήτων και κατεδάφισαν
όλα τα καταστήµατα και τα κτήρια της Αθήνας. Οι ζηµιές ήταν
πολλών εκατοµµυρίων.
Επίσης, φαντάζεστε τους πολίτες να αλληλοβρίζονται στον
δρόµο, τα πεζοδρόµια, µε επίκληση των θείων; Δεν µπορώ να καταλάβω τι κοινωνία πάµε να διαµορφώσουµε και ποια πρότυπα
πάµε να επιβάλουµε µε την κατάργηση αυτών των διατάξεων.
Αλλά δεν θέλω να πιστεύω ότι µια τέτοια κοινωνία ονειρεύεστε.
Το επιχείρηµα της ελευθερίας του λόγου και της δυνατότητας
κριτικής δεν µπορεί να σταθεί όταν το ίδιο το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει κρίνει πως οι σχετικοί νόµοι, που σηµειωτέον προβλέπονται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δεν
παραβιάζουν τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Γιατί, λοιπόν, τέτοια σπουδή; Δεν το καταλαβαίνω από µέρους σας, κόντρα στο λαϊκό αίσθηµα. Κι εδώ
σταµατώ αυτό που ξεκίνησα να λέω για τα άρθρα 198 και 199,
τα οποία παρακαλώ πολύ να µην καταργήσετε.
Είναι βέβαιο και το έχουµε βιώσει όλοι ότι ο Έλληνας υποµένει.
Υποµένει οικονοµική πίεση, εργασιακή ανασφάλεια, επισφαλή
µελλοντικά προσδόκιµα, αλλά όποιος επιχείρησε να του θίξει τα
όσια και τα ιερά της φυλής και της πατρίδας δεν ανταποκρίθηκε
ο Έλληνας, αντιθέτως εξεµάνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο ακόµη χρόνο, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ.
Δώστε µας, λοιπόν, να καταλάβουµε ποια είναι η προοδευτικότητα που υπηρετεί η συγκεκριµένη τροποποίηση.
Όσο αυτή η ενέργεια είναι ανακόλουθη µε το κοινό αίσθηµα,
άλλο τόσο ανακόλουθη µε την κοινή λογική είναι η πρόταση για
την τροποποίηση των άρθρων που αφορούν τα εγκλήµατα περί
της γενετήσιας ελευθερίας. Είναι αδιανόητη, κύριοι συνάδελφοι,
η κατηγοριοποίηση του βιασµού που εισάγετε µε το άρθρο 336
του υπό ψήφιση νοµοθετήµατος.
Υπάρχει, αλήθεια, ελαφρύς και βαρύς βιασµός; Υπάρχει βιασµός µε τη θέληση και χωρίς τη θέληση του βιαζόµενου; Δεν το
χωράει ο νους µας, δεν το χωράει. Θεωρώ πως πρέπει να ακούσετε τις εναντιώσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση,
αλλά και µετά τη δηµοσιοποίηση του κειµένου.
Είναι αδιανόητη η διαβάθµιση του βιασµού. Υπάρχει «ολίγον
βιασµός» και «πολύς βιασµός»; Όχι.
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Σε αυτό το σηµείο λέω να σκεφτείτε τελικά, όταν θα έρθει η
ώρα της ψήφισης του νοµοθετήµατος, ποιες αλλαγές θα έχετε
κάνει, ώστε να συµβάλετε σε ορθό νοµικό καθοριστικό πλαίσιο
της έννοιας του βιασµού.
Ένα άλλο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή
σας -και µε αυτό θα τελειώσω- είναι η µετατροπή αδικηµάτων,
όπως η απιστία, η απάτη, η υπεξαίρεση, η κλοπή, η διάρρηξη, σε
πληµµελήµατα και η θεσµοθέτηση ηπιότερης µεταχείρισης
στους παρανοµούντες.
Είναι δυνατόν, αλήθεια, να λέτε πως αν κάποιος κλέψει ένα κινητό αντικείµενο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή και αν µπει σε σπίτι µε διάρρηξη και κλέψει αντικείµενα
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας τιµωρείται µε φυλάκιση ενός έτους ή
χρηµατική ποινή; Αναφέροµαι στο άρθρο 372. Θέλω να πιστεύω
πως εκ παραδροµής έχει γραφεί έτσι το άρθρο. Σας είπα ότι ξενυχτήσαµε για να κάνουµε µια ανάγνωση, όχι ενδελεχή µελέτη.
Αν έχω κάνει λάθος, έχω κάνει λάθος λόγω της πίεσης του χρόνου. Αν, όµως, δεν έχω κάνει λάθος και είναι σωστό αυτό που
λέω, θέλω να πιστεύω πως εκ παραδροµής έχει γραφεί έτσι το
άρθρο, γιατί διαφορετικά η συλλογιστική µας θα πρέπει να οδηγεί σε άλλες ατραπούς. Δείτε το, γιατί κατά τη γνώµη µου είναι
λάθος.
Άλλο σηµείο επιβεβληµένης από µέρους σας εξήγησης είναι
η χαλαρή αντιµετώπιση όσων δωροδοκούν αλλά και όσων δωροδοκούνται. Είναι δυνατόν όταν όλοι µας έχουµε καταστεί γνώστες πάµπολλων τέτοιων περιπτώσεων, τις οποίες αγωνιζόµαστε
να αντιµετωπίσουµε, εσείς να µειώνετε τις ποινές από δέκα χρόνια σε τρία χρόνια και ειδικά όταν πρόκειται για κρατικό αξιωµατούχο; Αναφέροµαι στα άρθρα 235 και 236.
Και, βέβαια, το κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η µετατροπή
από κακούργηµα σε πληµµέληµα της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες. Αλήθεια, θέλετε να ρίξετε κάποιους στα µαλακά; Επιδίωξή σας είναι η αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού; Κανείς δεν καταλαβαίνει αυτή την εµµονική
ταχύτητα µε την οποία επιθυµείτε να τα τελειώσετε όλα.
Όµως, νοµοθετήµατα τεράστιου εκτοπίσµατος, όπως ο Ποινικός Κώδικας, θα έπρεπε να τύχουν κοινής αποδοχής και αφού
έχει οµιλήσει και τοποθετηθεί ο νοµικός κόσµος της χώρας.
Τώρα θα περάσετε µόνοι σας ένα αµφιβόλου αντικειµενικότητας
και αµεροληψίας νοµοθέτηµα.
Αναφορικά, λοιπόν, µε αυτό το νοµοθέτηµα, που προκαλεί το
κοινό αίσθηµα των πολιτών, το σύνολο της επιστηµονικής κοινότητας, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάµεων της
χώρας, αλλά και η στοιχειώδης λογική λένε πως πρέπει να καταγγείλουµε την κατάθεσή του και να προβούµε στην καταψήφισή του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Κοζοµπόλη από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή µέρα είναι µια ωραία
µέρα, καθώς µετά από επτά δεκαετίες έρχονται προς ψήφιση
δύο εµβληµατικά νοµοθετήµατα, που αποτελούν έργο ιστορικής
σηµασίας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας και ο Ποινικός Κώδικας. Την ωραία ηµέρα σκιάζει η ηχηρή απουσία, πλην του Ποταµιού, της Αντιπολίτευσης, που για µια ακόµη φορά θυσιάζει τη
νοµιµότητα χάριν της πολιτικής, µικροπολιτικής, θα έλεγα, σκοπιµότητας.
Με υποκρισία επικαλούνται τους θεσµούς που υπονοµεύουν.
Η Νέα Δηµοκρατία µιλάει για απονοµιµοποιηµένη Βουλή, που
άνοιξε για διευθετήσεις. Ανάλογες δηλώσεις ακούσαµε και από
τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες που αποχώρησαν από τη διαδικασία ψήφισης των κωδίκων.
Αυτές οι δηλώσεις είναι στο σύνολό τους κατασκευασµένες
και αποκρύπτουν την αλήθεια. Αποκρύπτουν, δηλαδή, ότι η
Βουλή δεν έκλεισε ποτέ για να ανοίξει και ότι λειτουργεί κανονικά, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της, ότι η εµβληµατική µεταρρύθµιση των δύο κωδίκων δεν είναι διευθέτηση,
ότι οι κώδικες που έρχονται προς ψήφιση δεν είναι προϊόν κοµµατικής εµπνεύσεως, αλλά κοπιώδες έργο νοµοπαρασκευαστι-
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κών επιτροπών, που συγκροτήθηκαν τόσο από την παρούσα Κυβέρνηση όσο και από παλαιότερες.
Η διαφορά έγκειται στο ότι το τελικό σχέδιο που έφτασε στα
χέρια του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης δεν έµεινε στο συρτάρι,
κατατέθηκε στη Βουλή και µε τη διαδικασία που προβλέπει το
Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής θα είναι αύριο νόµος του
κράτους.
Η συγκεκριµένη συµπεριφορά της Αντιπολίτευσης προσβάλλει
τους διακεκριµένους επιστήµονες που επί σειρά ετών εργάστηκαν, το έργο των οποίων είχε τη δέουσα δηµοσιότητα. Το τελικό
σχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση και οι παρατηρήσεις τους ενσωµατώθηκαν στο υπό συζήτηση και υπό ψήφιση σχέδιο νόµου,
υποδειγµατική διαδικασία, την οποία για επικοινωνιακά τερτίπια
απαξιώνουν.
Επιπλέον, ενώ αποφεύγουν να πάρουν θέση σε κύρια ζητήµατα που πραγµατεύονται οι κώδικες, διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις, προς τροµοκράτηση των πολιτών.
Θεωρώ ότι σε όλη αυτή τη συµπεριφορά µόνο µία λέξη ταιριάζει: «ντροπή»! Θα κριθούν από την ιστορία.
Η σύνταξη και νοµοθέτηση του νέου Ποινικού Κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ήταν µία αδήριτη ανάγκη -έχει επισηµανθεί προ πολλού από ευρύ κύκλο νοµικών φορέων και προσώπων- και αφορά πρωτίστως την κοινωνία και όχι µόνο τον
νοµικό κόσµο. Η επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, η
ανανέωση και ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος ποινικών κυρώσεων, αλλά και της ύλης, αποτελούν τους βασικούς στόχους
του νέων κωδίκων. Μετά από εβδοµήντα χρόνια ισχύος τους και
δεδοµένων των ριζικών τεχνολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο, είναι προφανής
η ανάγκη, η αξίωση εξορθολογισµού τους.
Αυτή τη σπουδαία προσπάθεια επωµίστηκαν και διεκπεραίωσαν µε κοπιώδη και επιστηµονικά άρτια εργασία τα µέλη των
δύο νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, που, βεβαίως, ενσωµάτωσαν και την επιστηµονική εργασία των προηγούµενων, επιφανείς νοµοµαθείς, καθηγητές νοµικών σχολών, δικαστικοί
λειτουργοί, δικηγόροι -µερικοί εκ των οποίων σήµερα είναι εδώ
και τους ευχαριστούµε πολύ- εγνωσµένου επιστηµονικού και
προσωπικού κύρους µε ευρυγώνια και σύγχρονη µατιά για το
ποινικό και δικονοµικό σύστηµα. Το αποτέλεσµα της εργασίας
τους είναι εναρµονισµένο µε το δικαιοκρατικό και ανθρωποκεντρικό πνεύµα, αλλά και µε τις κατευθύνσεις, υποδείξεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και προτύπων, ιδίως σε ό,τι αφορά την
ισορροπία µεταξύ της υπερβολικής αυστηρότητας των ποινών
και της υπερβολικής επιείκειας κατά την εκτέλεσή τους.
Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα είναι πολλές και ουσιώδεις.
Επισηµαίνω κάποιες από αυτές: H κατάργηση των πταισµάτων
ως εγκληµάτων και η αντιµετώπισή τους ως διοικητικών παραβάσεων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία
των πολιτών, των δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπηρεσιών. Η αναµόρφωση του συστήµατος των ποινών, µειώνοντας
όπου πρέπει την υπερβολική αυστηρότητα -για παράδειγµα, στην
ισόβια κάθειρξη ή στο ανώτατο όριο της πρόσκαιρης, στην ποινική µεταχείριση ανηλίκων και αλλού-, ενισχύοντας τις απειλούµενες ποινές στους διευθύνοντες εγκληµατικές οργανώσεις, σε
εκείνους που εκµεταλλεύονται γενετήσια τους ανήλικους, στους
δράστες ρατσιστικών εγκληµάτων, αλλά και διευρύνοντας το
πλαίσιο ποινής και σε λοιπές µορφές βιασµού πέραν των ισχυουσών.
Στο σηµείο αυτό -και επειδή διαδίδονται τα αντίθετα- θέλω να
παρατηρήσω ότι το σχέδιο νόµου διατηρεί τον βιασµό ως κακούργηµα. Αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου
336. Με την προσθήκη, δε, της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου,
η οποία ορίζει ότι «γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και η ίσης
βαρύτητας µε αυτήν πράξεις», διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής
και η δυνατότητα απόδειξης της παράνοµης πράξης.
Περαιτέρω, το κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα «Εγκλήµατα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» περιλαµβάνει και πολλές
άλλες ποινικοποιήσεις, δηλαδή και άλλα εγκλήµατα, που δεν
έχουν τις προδιαγραφές βαρύτητας της παραγράφου 1 του 336,
αλλά περιλαµβάνουν πράξεις που είναι σεξουαλικές και τελούν-
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ται χωρίς τη συναίνεση του θύµατος. Οι πράξεις αυτές τιµωρούνται ανάλογα µε τις ειδικές περιστάσεις από διάφορες διατάξεις,
όπως την παράγραφο 5, που επίσης προστίθεται στο άρθρο 336
και επιχειρεί να καλύψει τις περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στην
παράγραφο 1.
Επίσης, µε το άρθρο 343 τιµωρείται όποιος υποχρεώνει άλλον
σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκµεταλλευόµενος
εργασιακή εξάρτηση ή την ανάγκη του άλλου να εργαστεί ή την
παραµονή προσώπου σε σωφρονιστικά ή θεραπευτικά καταστήµατα.
Να σηµειώσω εδώ ότι η ποινή φυλάκισης που επιβάλλεται,
εκτίεται.
Εποµένως η αλήθεια είναι ότι οι µη συναινετικές πράξεις στο
σεξουαλικό πεδίο τιµωρούνται.
Περαιτέρω, στους νέους κώδικες είναι πολύ σηµαντικό το ότι
αναβαθµίζεται ο ρόλος της παροχής κοινωφελούς εργασίας -ένα
πάγιο αίτηµα του νοµικού και µη κόσµου- και αποτελεί πλέον αυτοτελή ποινή αντί της καταστολής, του εγκλεισµού στις φυλακές.
Λειτουργεί, έτσι, ως εναλλακτική ποινή της στερητικής της ελευθερίας και θα συµβάλει τα µέγιστα στην αποσυµφόρηση των φυλακών και στην ένταξη των παραβατών στην κοινωνία.
Καθιερώνεται ενιαίο ποσοτικό κριτήριο, ζηµία άνω των εκατόν
είκοσι χιλιάδων για τα κακουργήµατα κατά της περιουσίας και
καταργείται ο αναχρονιστικός ν.1608/1950, διατηρώντας, ταυτόχρονα, την αυστηρότητα του πλαισίου κατά εκείνων που βάζουν
χέρι στη δηµόσια περιουσία.
Στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας θα πω µόνο ότι ο θεσµός της
ποινικής συνδιαλλαγής θα συµβάλει τα µέγιστα -εκτός των
άλλων- στην επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης.
Δεν επεκτείνοµαι σε επιµέρους ενδιαφέρουσες και ορθές αλλαγές.
Καταλήγω, λέγοντας ότι η ουσία των νέων κωδίκων συνίσταται
σε µια µεγάλη τοµή, σε µια σπουδαία µεταρρύθµιση. Οι πολίτες,
ο νοµικός κόσµος και ο ιστορικός του µέλλοντος θα θυµούνται
και θα καταγράψουν την απλή αλήθεια.
Παρά την εργασία που πολλές φορές παραδόθηκε από τις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, η σπουδαία αυτή µεταρρύθµιση
των νέων κωδίκων συντελείται από την παρούσα Κυβέρνηση µε
ηχηρή απουσία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, του Κινήµατος Αλλαγής και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Κρίµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Γεώργιος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής,
αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, βρισκόµαστε µπροστά
στη συζήτηση και ψήφιση των σχεδίων νόµων για τον Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας και τον Ποινικό Κώδικα για να εναρµονίσουµε την ελληνική έννοµη τάξη, η οποία πάντοτε ήταν σε ένα
πολύ προοδευτικό και πολύ προχωρηµένο επίπεδο σε αυτά τα
θέµατα, αλλά να την εναρµονίσουµε και να την εκσυγχρονίσουµε
ακόµα περισσότερο στη βάση της διεθνούς και ευρωπαϊκής έννοµης τάξης.
Εδώ θέλω να σχολιάσω πολύ γρήγορα τα λεχθέντα από τον κ.
Λοβέρδο, τα οποία νοµίζω ότι δεν τιµούν την Αίθουσα αυτή, διότι
πρέπει να σεβόµαστε πολύ περισσότερο αυτόν τον ιερό χώρο
και τους συναδέλφους µας και -δεύτερον- να πω ότι η στάση της
Αντιπολίτευσης υπηρετεί εξόφθαλµα µια σκοπιµότητα απέναντι
στη νοµιµότητα.
Ξεκινώντας, λοιπόν, από τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας -αναφέρθηκαν ενδελεχώς από τους εισηγητές µας οι επιµέρους διατάξεις- θέλω να σταθώ στους νέους θεσµούς ποινικής διαπραγµάτευσης, της ποινικής διαταγής και της ποινικής συνδιαλλαγής, που
πραγµατικά είναι πρωτοποριακοί και θα συµβάλουν στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων και βέβαια στη συστηµατοποίηση των
µέτρων που αφορούν ανήλικους παραβάτες, εξασφαλίζοντάς
τους ειδική µεταχείριση.
Για τον Ποινικό Κώδικα νοµίζω ότι ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος των ποινικών κυρώσεων -ένα πάγιο αίτηµα δεκαετιών
από όλες τις πλευρές- και η αντιµετώπιση ζητηµάτων που επηρεάζονται από την πρόοδο της τεχνολογίας και τις κοινωνικές
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και πολιτικές εξελίξεις, είναι πάρα πολύ σηµαντικά θέµατα.
Επίσης, µεταξύ άλλων θέλω να πω ότι σε περιπτώσεις που περιουσιακά ή υπηρεσιακά κακουργήµατα στρέφονται κατά του ελληνικού δηµοσίου, προβλέπονται πλέον βαρύτερες ποινές. Έτσι,
σε συνδυασµό µε την επιµήκυνση του χρόνου παραγραφής από
τα δεκαπέντε στα είκοσι χρόνια, εξασφαλίζεται η προστασία της
δηµόσιας περιουσίας και καθίσταται περιττός ο ν.1608/1950, ο
οποίος καταργείται, για να µην έχουµε και αυτά τα φαινόµενα
που είδαµε µε τις καθαρίστριες, οι οποίες τιµωρήθηκαν εξοντωτικά και παράλογα µε βάση το πλαίσιο αυτό.
Ακόµη, προβλέπονται διαδικασίες δήµευσης και αποκατάστασης της οικονοµικής ζηµίας. Αναβιβάζεται η προσφορά κοινωφελούς εργασίας σε κύρια ποινή πλέον και όχι σε µια προϋπόθεση
για τη µείωση της ποινής. Καταργείται η µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηµατική, προκειµένου να µην
έχουµε όλα αυτά τα φαινόµενα της εξαγοράς των ποινών και εν
τέλει να µην είναι εκτιτέες και βέβαια καταργούνται διατάξεις
αναχρονιστικού χαρακτήρα, όπως το αξιόποινο της απεργίας των
δηµοσίων υπαλλήλων.
Συνεχίζοντας θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες διορθώσεις οι οποίες έγιναν και έχουν να κάνουν µε όλη αυτή τη διαβούλευση που έγινε το προηγούµενο διάστηµα. Είναι πολύ
σηµαντικό να αναφέρουµε ότι υπήρχε µια αλληλεπίδραση. Είχαµε τα αυτιά µας ανοιχτά στην κοινωνία, στους φορείς και τα
πολιτικά κόµµατα που παραµένει το ρατσιστικό έγκληµα. Είναι
µία διάταξη πολύ σηµαντική που δείχνει την ειδική απαξία απέναντι στο έννοµο αγαθό και συνιστά επιβαρυντική περίσταση για
το ρατσιστικό κίνητρο, σε ένα έγκληµα για το οποίο πολύ πρόσφατα, µάλιστα, είδαµε µια σχετική απόφαση από το Εφετείο
Αθηνών.
Επίσης, στα θέµατα του βιασµού, που πολλάκις συζητήθηκαν,
νοµίζω ότι και µε τις βελτιωτικές αλλαγές που ανήγγειλε ο
Υπουργός αντιµετωπίζεται επαρκώς και τιµωρείται επαρκώς µε
βάση και τα αιτήµατα που έχουν προβληθεί.
Θα ήθελα, όµως, σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ αναδροµικά στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης -από το 2015 και µετά- που έφερε
πολλά νοµοσχέδια, τα οποία µας τίµησαν ιδιαίτερα, έφεραν τη
χώρα σε ένα ανώτερο επίπεδο πολιτιστικά και πολιτικά και που
εµείς που την εκπροσωπούµε στους διεθνείς οργανισµούς, βλέπαµε ανάγλυφα ότι η εικόνα µας και η παρουσία µας ήταν σαφώς
καλύτερη. Αναφέροµαι στην κατάργηση των φυλακών τύπου Γ’
που η αντιπολίτευση και, κυρίως, η Νέα Δηµοκρατία θέλει να
επαναφέρει, βάζοντας τη φυλακή µέσα στη φυλακή, αποκλείοντας, δηλαδή, κάθε δικαίωµα από τη στιγµή που κάποιος κλείνεται
στη φυλακή. Διότι γνωρίζουµε πολύ καλά ότι το µόνο που στερείται κάποιος όταν φυλακίζεται, είναι η ελευθερία του. Οι φυλακές τύπου Γ’ διογκώνουν το έγκληµα, γιατί δηµιουργούν
ωρολογιακές βόµβες µέσα στα σωφρονιστικά καταστήµατα.
Εν συνεχεία, έχουµε αναβάθµιση των υποδοµών σε πολλά σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας µέσα από σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας, µέσα από τις αγροτικές φυλακές µέσα από τις γυναικείες φυλακές.
Άλλες κινήσεις από συναρµόδια Υπουργεία είχαν να κάνουν
αµιγώς µε τον τοµέα των δικαιωµάτων και των ελευθεριών, είτε
των ατοµικών είτε των κοινωνικών, επειδή γνωρίζουµε ότι υπάρχει µια καθολικότητα στην αντιµετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Εµείς, λοιπόν, προσπαθήσαµε να µην αφήσουµε το ένα
και να καταργήσουµε το άλλο. Να λειτουργήσουν ενιαία, στη λογική της καθολικότητας των δικαιωµάτων.
Σε αυτή, λοιπόν, τη λογική και απ’ αυτή την άποψη, φέραµε το
νοµοσχέδιο για την ιθαγένεια των παιδιών δεύτερης γενιάς τα
οποία φοίτησαν ή γεννήθηκαν στη χώρα αυτή και που µέχρι τώρα
δεν είχαν το δικαίωµα να λάβουν την ελληνική υπηκοότητα.
Εν συνεχεία, φέραµε το σύµφωνο συµβίωσης, το οποίο διευρύναµε για όλα τα ζευγάρια, χωρίς διακρίσεις.
Φέραµε την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της σαρία που
ήταν σταθερό και πάγιο ζήτηµα, το οποίο απασχολούσε και το
Συµβούλιο της Ευρώπης, από το οποίο πιεζόµασταν να το κάνουµε. Το νοµοθετήσαµε, λοιπόν, και αυτό.
Φέραµε την κύρωση της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης
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για την πρόληψη της έµφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Είµαστε από τους τελευταίους που φέραµε για κύρωση ένα τέτοιο
νοµοθέτηµα, βάζοντας και τις αντίστοιχες δοµές και χρηµατοδοτήσεις για να εφαρµοστεί στην πράξη.
Φέραµε το νέο σύστηµα αναδοχής και τεκνοθεσίας που επί δεκαετίες περίµενε η ελληνική κοινωνία.
Και, βέβαια, η Ελλάδα δίνει σήµερα µάχη στο προσφυγικό και
το µεταναστευτικό σε µια αντίρροπη πορεία από την υπόλοιπη
Ευρώπη, µε σεβασµό του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της Συνθήκης της Γενεύης. Πρέπει να συνεχίσουµε
και να αγωνιστούµε για να επηρεάσουµε κι όλες τις άλλες χώρες
να εφαρµόσουν τις αποφάσεις.
Αναφέρθηκα ενδεικτικά σε κάποια απ’ αυτά που έχουµε κάνει
τα τελευταία χρόνια, τα οποία, νοµίζω, έφεραν και στο κοµµάτι
των δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου µια επανάσταση σε
σχέση µε αυτά που είχαµε να δούµε για δεκαετίες.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι γι’ αυτή
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ εγώ είµαι περήφανος,
γιατί απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι και σε νοµικό και σε
πολιτικό και σε κινηµατικό επίπεδο έχουν µια τεράστια διαδροµή.
Είµαι σίγουρος ότι όλοι µαζί και το επόµενο διάστηµα θα συνεχίσουµε τη µάχη για έναν κόσµο στο µπόι των ονείρων και των ανθρώπων. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Κωνσταντίνος
Δουζίνας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όλοι έχουµε δει την απεικόνιση της δικαιοσύνης ως µιας γυναίκας µε µια ζυγαριά και συνήθως µε κλεισµένα τα µάτια. Δηλαδή, η δικαιοσύνη ως ένα ζύγισµα και µια εξισορρόπηση. Το
Ποινικό Δίκαιο είναι ακριβώς ο χώρος στον οποίο αυτή η έννοια
της εξισορρόπησης και του ζυγίσµατος αρχών και αξιών είναι
κεντρικός.
Ποιες είναι αυτές οι αρχές; Θα τα πω λίγο απλά. Με τόσους
συναδέλφους και φίλους καθηγητές του Ποινικού Δικαίου, εγώ
είµαι απλώς ένας καθηγητής της φιλοσοφίας του δικαίου.
Από τη µία πλευρά έχουµε το δηµόσιο αγαθό στην ασφάλεια,
στην αποτροπή της εγκληµατικότητας, στην προστασία των πολιτών και από την άλλη έχουµε την αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα όλων των συµµετεχόντων στην ποινική διαδικασία,
αλλά κυρίως του κατηγορουµένου, του καταδικασθέντος και του
τιµωρηµένου, του φυλακισµένου κ.λπ., µε σκοπό, βέβαια, και την
αναµόρφωση του και την επιστροφή του στην κοινωνία.
Ο Γερµανός φιλόσοφος Χέγκελ έλεγε στην αρχή του 19ου
αιώνα ότι η τιµωρία αποτελεί αναγνώριση της αξιοπρέπειας και
της ταυτότητας του εγκληµατία. Μάλιστα, έλεγε ότι ο κατάδικος
και ο εγκληµατίας -ακόµα κι αυτός που καταδικάστηκε σε θάνατο- πρέπει να επιθυµεί την ποινή του, διότι αυτόν τον φτιάχνει
έναν πραγµατικό και πλήρη άνθρωπο.
Βέβαια, στους δύο αιώνες που πέρασαν από τότε, οι επιστήµες, η Ποινική Επιστήµη, η Εγκληµατολογία, η Σωφρονιστική, εισήγαγαν αρχές ανθρωπισµού στο Ποινικό Δίκαιο και στην ποινική
διαδικασία. Έτσι, έχουµε φτάσει σε αυτή την εξισορρόπηση,
αυτό που προσπαθούµε να αξιολογήσουµε σήµερα, αλλά και σε
οποιοδήποτε άλλο νοµικό κρατοδικαιϊκό καθεστώς, είναι ακριβώς
κατά πόσον αυτή η εξισορρόπηση φαίνεται να είναι επιτυχηµένη,
να έχουν ληφθεί υπ’ όψιν και οι δύο πλευρές της ζυγαριάς.
Τα τελευταία, όµως, χρόνια, από το 1989 και µετά -κι εγώ ξέρω
περισσότερο, βέβαια, τον αγγλοαµερικανικό κόσµο-, έχουµε µία
στροφή και του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονοµίας
προς µεγαλύτερη αυστηρότητα, προς µεγαλύτερες ποινές, προς
αυστηρότητα στις συνθήκες έκτισης των ποινών και, βέβαια, τη
µεγαλύτερη παραµονή στις φυλακές και τη δηµιουργία αυτών
των ειδικών φυλακών, αυτό που ακούστηκε πριν, των φυλακών
τύπου Γ’ κ.λπ.. Μάλιστα, έχουµε και άλλα χαρακτηριστικά, όπως
ότι ορισµένες µειονότητες τείνουν να είναι δυσανάλογα εκπροσωπούµενες στον πληθυσµό των φυλακισµένων. Παραδείγµατος
χάριν, στην Αµερική το 10% όλων των νέων µαύρων, Αφροαµερικανών, κάποια στιγµή πηγαίνουν φυλακή.
Γιατί συνέβη αυτό; Γιατί έχουµε αυτή την αυστηροποίηση
όλων των πλευρών του ποινικού συστήµατος; Θα έλεγα πολύ
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απλά και γρήγορα ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι
τα τελευταία τριάντα, σαράντα χρόνια µε αυτό που λέγεται πιθανόν υπερβολικά και λανθασµένα, µε την είσοδο, δηλαδή, του
νεοφιλελευθερισµού, µε την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, ο κόσµος, οι πολίτες στη δυτική Ευρώπη έχουν πάρει ένα
µήνυµα ότι το άτοµο, ο ατοµοκεντρισµός, το συµφέρον του καθενός µας βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της άσκησης της πολιτικής, η ατοµική επιθυµία µηχανή της οικονοµίας. Ο άλλος είναι
είτε εµπόδιο στα σχέδιά µου, είτε είναι εργαλείο, το οποίο µπορώ
να το χρησιµοποιήσω ακριβώς για να επιτύχω τα σχέδιά µου.
Σε αυτή την ατοµοκεντρική κατεύθυνση, σιγά-σιγά η γραµµή
µεταξύ νοµιµότητας και παρανοµίας έχει αρχίσει να εξασθενεί
και να γίνεται ένα continuum, µία συνέχεια, µεταξύ νόµιµης και
παράνοµης συµπεριφοράς. Κυρίως αυτό το βλέπουµε στα λεγόµενα «White-collar crimes», στα «εγκλήµατα που άσπρου κολάρου», των ανωτέρων υπαλλήλων και αυτών που έχουν σχέση µε
το µάνατζµεντ, τις τράπεζες, όπου εκεί, βέβαια, η τιµώρηση είναι
πολύ µικρότερη.
Το ξέραµε, όµως, αυτό από την περίοδο του Χοµπς. Ο Χοµπς
είχε πει ότι αν η συναίνεση προς τον Λεβιάθαν, προς το κράτος,
προς την κρατική εξουσία υποχωρεί, τότε ο µόνος τρόπος µε τον
οποίον είναι δυνατόν να επιτευχθεί η κοινωνική ειρήνη είναι ο δικαστής, ο φύλακας και ο εκτελεστής. Και είναι ακριβώς µέσα από
την υποχώρηση εκείνων των πηγών και των πόρων που δηµιουργούν την αποδοχή και τη συναίνεση των πολιτών -ενός µεγάλου
τµήµατος των πολιτών- προς το κράτος, που έχουµε αυτή την
κατάσταση. Το ξέραµε αυτό. Ξέραµε, δηλαδή, ότι αυτή η λεγόµενη «νεοφιλελευθεροποίηση», αυτή η υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωµάτων και των άλλων δικαιωµάτων, θα οδηγούσε σε
αύξηση και της παρανοµίας και της εγκληµατικότητας, αλλά και
της αυστηρότητας των κρατικών απαντήσεων σε αυτό το φαινόµενο.
Και εκεί ήρθε και προστέθηκε και η λεγόµενη πολιτική του εκφοβισµού. Από τις 11 Σεπτεµβρίου και µετά σε όλο τον κόσµο,
σε όλο τον αγγλόφωνο κόσµο, που τον ξέρω εγώ καλύτερα, είχαµε -ακριβώς αυτό έλεγα πριν- την αυστηροποίηση, τη δηµιουργία ιδιωνύµων εγκληµάτων, την αύξηση των ποινών, την αύξηση
του χρόνου έκτισης ποινών κ.λπ.. Ο φόβος του εγκλήµατος έγινε
εργαλείο πολιτικής.
Και ερχόµαστε πολύ σύντοµα εδώ στην Ελλάδα. Εδώ η κατάσταση ήταν ιδιόµορφη σε έναν µεγάλο βαθµό. Το νοµοσχέδιο
των εκλεκτών συναδέλφων προχωράει προς τον εκσυγχρονισµό
και την εκλογίκευση του ποινικού συστήµατος. Να πω µόνο µια
κουβέντα σχετικά µε τον τρόπο έκτισης των ποινών, κυρίως της
φυλάκισης, και να πω και ένα σύνθηµα, το οποίο λέµε στην Αγγλία και είναι το εξής: Η φυλάκιση είναι η ποινή. Ο τρόπος έκτισης της ποινής -είτε ως τιµωρητικός είτε ως εξουθενωτικός- δεν
είναι ποινή. Αυτό νοµίζω, σε ένα µεγάλο βαθµό, το πετυχαίνει
αυτός ο νέος Ποινικός Κώδικας, ο οποίος ακριβώς, κάνοντας
εκλογίκευση των ποινών και του τρόπου άσκησής τους, προχωράει προς τη σωστή κατεύθυνση και πηγαίνει αντίθετα σε αυτά
που έλεγα πριν για τα άλλα νοµικά συστήµατα της Δύσης.
Θέλω να πω δυο κουβέντες για τον βιασµό. Θεωρώ ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα που είχαµε σχετικά µε την ιστορία του βιασµού ήταν η δηµόσια συζήτηση που έγινε, που έδωσε την
εντύπωση -και µε ορισµένα ψέµατα που ακούστηκαν περί της κατάργησης της κακουργηµατικής του ιδιότητας- σε πάρα πολλές
και πολλούς ότι κατά κάποιο τρόπο ο βιασµός δεν είναι σηµαντικό έγκληµα. Αυτά προφανώς ήταν ψέµατα, αλλά αυτού του είδους η συζήτηση νοµίζω δυναµώνει µια αντίληψη που υπάρχει
γενικά στην κοινωνία και που κάνει τον βιασµό ένα από τα πιο
υποτιµηµένα εγκλήµατα σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα εξαιρετικά
συνηθισµένο, αλλά αόρατο έγκληµα.
Στη Μεγάλη Βρετανία οι έρευνες δείχνουν ότι µέχρι και το 92%
των βιασµών δεν αναφέρονται στην αστυνοµία. Παραπέρα, από
αυτό το 92%, από το υπόλοιπο 8%, µόνο το 8% πηγαίνει σε δίκη
και µόνο στο 3% υπάρχουν καταδίκες για τον βιασµό. Δηλαδή σε
όλα τα επίπεδα στα οποία το κράτος αντιµετωπίζει αυτό το έγκληµα έχουµε µια σηµαντική υποβίβαση.
Στην Ελλάδα µία στις πέντε γυναίκες –σύµφωνα µε µια από τις
καλύτερες έρευνες που έχουµε- θα αναγκαστούν να έχουν σε-
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ξουαλικές σχέσεις χωρίς να συναινέσουν, θα βιαστούν, και οι περισσότερες δεν το αναφέρουν πουθενά. Το 80% των βιασµών
δεν καταγγέλλεται και θεωρείται συχνά ότι είναι έγκληµα κατά
της τιµής της γυναίκας και όχι έγκληµα της δηµόσιας τάξης και
βέβαια η πλειονότητα των βιαστών δεν είναι ο άγνωστος βιαστής,
που είναι βέβαια και το αντικείµενο του φόβου και του τρόµου
των γυναικών, αλλά κάποιος µέσα στην οικογένεια ή το περιβάλλον τους.
Αυτά είναι στοιχεία που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία
πλήρως νοµίζω καταγραµµένα. Εγώ έχω την τιµή -και τη δύσκολη
θέση- η σύντροφός µου, η Τζοάννα Μπουρκέ, να είναι πιθανόν η
πιο γνωστή διεθνώς ερευνήτρια για τα θέµατα του βιασµού και
τα βιβλία της είναι µεταφρασµένα και στα ελληνικά και τα έχω
µάθει από κοντά.
Θέλω να τελειώσω µε το εξής: Προφανώς αναγνωρίζω το πρόβληµα που υπήρξε και τη συζήτηση η οποία έγινε, αλλά όταν µιλάµε και επιστηµονικά αλλά και µε έναν διδακτικό τρόπο προς
την κοινωνία µας, η οποία σε µεγάλο βαθµό, όπως και οι άλλες,
υποτιµά το τεράστιο και απαράδεκτο και καταστροφικό για τα
θύµατα έγκληµα, πρέπει να πούµε πάρα πολύ ξεκάθαρα: Σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση είναι βιασµός, τέλεια και παύλα.
Εγώ καταλαβαίνω ότι πιθανόν αυτή τη στιγµή, µέσα από τις
ιδιοµορφίες και µέσα από τα άλλα τεχνικά θέµατα που έχουν
ανακύψει, πιθανόν δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Εντούτοις, οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη γίνεται χωρίς τη ρητή και σαφή συγκατάθεση είναι βιασµός. «Όχι» σηµαίνει «όχι», ακόµα και αν το
θύµα είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, εάν κοιµάται, εάν είναι σε
αναισθησία.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει βιασµός και η µεγαλύτερη υποχρέωση νοµίζω και του πολιτικού και του νοµικού συστήµατος είναι να κάνει µια σειρά από µεταρρυθµίσεις, όχι µόνο
στο τελευταίο σηµείο, που είναι η ποινική δίκη -όπως σας είπα,
πάρα πολύ λίγες υποθέσεις καταλήγουν στην ποινική δίκη και
παγκοσµίως και εδώ- αλλά από το πρώτο επίπεδο, στην αστυνοµία, να υπάρξει εκπαίδευση αστυνοµικών να µπορούν να µιλάνε
µε τα θύµατα, µε αυτούς που έρχονται να καταγγείλουν, και σε
όλο το επίπεδο της ποινικής διαδικασίας.
Θέλω, τελειώνοντας, να πω κατ’ αρχάς ότι µε τον κ. Βενιζέλο
είµαστε συνάδελφοι. Εγώ είµαι µεγαλύτερός του και έχει χρησιµοποιήσει και το έργο µου και το έργο των “Critical legal studies”
επανειληµµένα στο παρελθόν. Εδώ στη Βουλή είχαµε πολλές αντιθέσεις, αλλά νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να πω εγώ, ως ένας συνάδελφος πανεπιστηµιακός και µέχρι το απώτερο µέλλον
συνάδελφος πολιτικός, ότι πρέπει αυτή η Αίθουσα να τον αποχαιρετήσει. Είχαµε µεγάλες διαφορές, αλλά πρόκειται περί ενός
σηµαντικού κοινοβουλευτικού ανδρός.
Για να τελειώσω, για εµένα προσωπικά, ως Βουλευτή για
πρώτη φορά στη ζωή µου, και µετά από πολύ µεγάλη θητεία στα
πανεπιστηµιακά θρανία και στο εξωτερικό, ήταν µια µεγάλη εµπειρία και πρέπει τελειώνοντας –γιατί πιθανόν αυτή είναι η τελευταία µου οµιλία σε αυτή την περίοδο και πιθανόν και στις
επόµενες- να ευχαριστήσω το Προεδρείο αλλά κυρίως τις Υπηρεσίες της Βουλής. Συναντώντας τους συναδέλφους από τις
Υπηρεσίες της Βουλής συνάντησα µερικούς από τους πιο αποτελεσµατικούς και νοµίζω από τους πιο συνεργατικούς ανθρώπους στη ζωή µου. Δεν παίρνουν την πλήρη αναγνώριση την
οποία δικαιούνται και νοµίζω ότι είναι σηµαντικό να το λέµε ξανά
και ξανά: Χωρίς τους υπαλλήλους και τις Υπηρεσίες της Βουλής
δεν θα µπορούσαµε να λειτουργήσουµε και πρέπει να τους ευχαριστήσουµε και πάλι.
Τέλος, σε όλους τους συναδέλφους: Με πίκραναν, τους πίκρανα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών που είχαµε
πολλά προβλήµατα και πολλές προκλήσεις –βέβαια κυρίως µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών- υπήρξαν και επιθέσεις και αντεγκλήσεις, αλλά προσπαθήσαµε νοµίζω όλοι να κάνουµε ό,τι µπορούσαµε. Εντούτοις, ως η τελευταία µας -πιθανόν- οµιλία σε αυτό το
Κοινοβούλιο, πρέπει να πούµε ότι το έργο της δηµοκρατίας δεν
σταµατάει, θα συνεχιστεί. Το υπηρετήσαµε καλύτερα ή χειρότερα κάποιοι, αλλά νοµίζω βγαίνουµε όλοι µας -και ελπίζω και ο
ελληνικός λαός- σοφότεροι από αυτή την περίοδο.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε τον κ.
Δουζίνα που ήταν µια ξεχωριστή φωνή σε αυτή την Αίθουσα και
πιστεύω θα είναι κιόλας απόλυτα χρήσιµος για το Κοινοβούλιο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπύρος Λάππας για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινάω µε µια εκµυστήρευση. Ως δικηγόρος, από τα νεαρά
µου χρόνια µέχρι τώρα, έχω χρησιµοποιήσει τα συγγράµµατα,
τις απόψεις, τις επιστηµονικές σελίδες, τη νοµική πένα όλων των
παρισταµένων των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών και στο
µυαλό –ξέρετε- των δικηγόρων ενός περιφερειακού πρωτοδικείου, όπως είναι η Καρδίτσα, άντε και το Εφετείο Λάρισας, όλες
αυτές οι κορυφαίες πένες της νοµικής σκέψης έµοιαζαν στο
µυαλό µας µε αυτό που λέγαµε «γίγαντες του νοµικού πολιτισµού». Βλέπω δίπλα µου τώρα και κατεβαίνοντας από το Βήµα
τελευταία µέρα της σύγκλησης της Βουλής, σήµερα και αύριο,
πραγµατικά θα είµαι πολύ εντυπωσιασµένος µε την παρουσία
τους και όχι µόνο µε την προσωπική παρουσία τους αλλά και µε
όσα έχουν κάνει για τη συγκρότηση ολόκληρου αυτού του νοµικού εγχειρήµατος.
Κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και επίσηµοι
εκλεκτοί προσκεκληµένοι των επιτροπών, η νοµική επιστήµη κατατάσσεται, σύµφωνα µε την πυραµίδα του Κεντρόφ, που είναι
η κατάταξη των επιστηµών, στις θεωρητικές, ανθρωπιστικές επιστήµες. Και υπό την έννοια αυτή, στον πυρήνα της έχει και πρέπει να έχει, και στη χώρα µας αλλά και σε όλον τον κόσµο,
απόλυτα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και αυτό να πηδαλιουχεί
τη σκέψη και του ερευνητή και του εφαρµοστή του δικαίου αλλά
και της Βουλής που νοµοθετεί. Και νοµίζω ότι αυτό ακριβώς το
στοιχείο του ανθρωποκεντρικού πυρήνα της νοµικής σκέψης
αποτυπώνεται, απόλυτα θα έλεγα εγώ, στο σχέδιο των δύο κωδίκων που έχουµε µπροστά µας. Και γι’ αυτό είµαστε περήφανοι
και για εσάς, και για το ελληνικό Κοινοβούλιο και γενικότερα για
τη νοµική κοινότητα.
Βλέπετε κι εσείς ότι η Βουλή σήµερα συνεδριάζει µε την απουσία του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Εδώ ανοίξτε
µια παρένθεση. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει απόλυτο πολιτικό, κοινοβουλευτικό και συνταγµατικό ρόλο, σηµαντικότατο.
Κλείνει η παρένθεση. Είµαστε σχεδόν µόνο η Πλειοψηφία και Το
Ποτάµι.
Παρ’ όλα αυτά, εγώ και επέµενα και επιµένω ότι καλώς κάνουµε και συζητάµε τους κώδικες, τις προτάσεις δηλαδή, και
αυτό χρειάζεται ένα θάρρος και να θυµίσω στον φίλο και αξιότιµο
Υπουργό Δικαιοσύνης µια φράση από τον Πλούταρχο: «Αρχή γαρ
του νικάν το θαρρείν». Άρα, λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι µια
θαρραλέα απόφαση, µια θαρραλέα πρωτοβουλία, µια θαρραλέα
πολιτική και κοινοβουλευτική επιλογή. Άρα είναι το πρώτο µιας
σοβαρής νοµικής πολιτικής και συνταγµατικής νίκης.
Άκουσα πριν τον συνάδελφο, τον κ. Δουζίνα, µε τον οποίο συνεργαστήκαµε σε πολλές επιτροπές µε κυρίως λιγότερο πολιτικό
και περισσότερο επιστηµονικό-νοµικό χαρακτήρα, όπως ήταν οι
Επιτροπές Διερεύνησης Σκανδάλων που είχαµε νοµικά θέµατα
τεράστια και σοβαρά. Αγαπητέ Κώστα, µπορεί να είναι η τελευταία µας σήµερα συνάντηση στα έδρανα του ελληνικού Κοινοβουλίου και ασφαλώς αποχωρώντας από τη Βουλή σήµερα, που
δεν ξέρουµε αν θα είµαστε πάλι εδώ την επόµενη εκλογική περίοδο, κρατώ βαθιά µες στην ψυχή µου τη συνάντησή µας και τις
εντυπώσεις που έχω αποκοµίσει από τη σχέση µας.
Επειδή, όµως, είστε καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου,
θέλω πάλι σαν προοίµιο αυτής της τοποθέτησής µου να πω αυτό
που γράφετε στα βιβλία σας. Με ρωτούσε τώρα έξω ένας άνθρωπος: «Τι είναι τέλος πάντων αυτός ο νόµος, γιατί είναι τόσο
σηµαντικός;». Άλλος µε ρωτούσε γιατί είναι καταλυτική η σηµασία του και συνιστά ακόµα να βρούµε και λεπτοµερειακά.
Θα πω κάτι που λέτε στο βιβλίο σας. Ο νόµος, όπως έχει αναλύσει την ουσία του δικαίου ο κ. Δουζίνας δηλαδή, ως ανθρώπινο
δηµιούργηµα-κατασκεύασµα είναι a priori ατελής και γι’ αυτό
προβλέπεται η τροποποίηση του άλλωστε, η επικαιροποίηση του
κάποιες φορές και συχνά και η κατάργησή του. Ο νόµος, λοιπόν,
δεν ταυτίζεται µε το δίκαιο, αλλά είναι το απαραίτητο εργαλείο,
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ίσως το µοναδικό εργαλείο να βρούµε το δίκαιο. Αυτό λέτε, κύριε
Δουζίνα, και το αποδέχοµαι απολύτως και πλήρως.
Επίσης, να συµπληρώσω κάτι. Το πρωί, πριν πάω στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, στη συζήτηση που είχα έξω µε έναν
συνάδελφο εκλεκτό -όχι νοµικό, εκλεκτό όµως συνάδελφο, επιστήµονα- για το τι µπορεί να κάνει ο νόµος, σε αυτή την κουβέντα
που είχαµε θυµήθηκα µια φράση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στα
χρόνια βέβαια της κατάρας και της χολέρας στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’50 και του ’60, που είναι η περίοδος των φυλετικών διακρίσεων, του άγριου κυνηγητού των έγχρωµων κ.λπ., κ.λπ.,. Είπε,
λοιπόν, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: «Είναι αλήθεια ότι ο νόµος δεν
µπορεί να αναγκάσει έναν άνθρωπο να µε αγαπήσει, αλλά µπορεί
να τον εµποδίσει να µε λιντσάρει, και αυτό είναι πάρα, πάρα,
πάρα πολύ σηµαντικό». Αυτό, λοιπόν, µπορεί να κάνει ο νόµος.
Και κλείνοντας την εισαγωγή µου -επειδή προέρχοµαι από το
δικηγορικό σώµα- και βλέποντας εδώ στην πρώτη σειρά τον αξιότιµο κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο, που και αυτός διακονεί από
την πρώτη βαθµίδα επιστηµοσύνης και αξιοσύνης στα ποινικά
ακροατήρια, για να τιµήσω και το δικηγορικό σώµα πέραν των
καθηγητών του πανεπιστηµίου και των εφαρµοστών του δικαίου,
που σαφώς από το αντικείµενό τους έδειξαν τι µπορούν να κάνουν µε τα σχέδια, θα έλεγα, όπως λέει και ο Χένρι Ρόµπερτ σε
ένα βιβλίο του µικρό «Ο συνήγορος» ότι: «Το δικηγορικό σώµα
είναι τόσο παλιό όσο και το δικαστικό, τόσο ευγενές όσο και η
αρετή και τόσο απαραίτητο όσο και η δικαιοσύνη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαντώντας πριν στον κ. Λοβέρδο για αυτή την πρωτοφανή καταφρονητική στάση που επέδειξε απέναντι στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας,
καταλογίζοντάς τους άγνοια και αδυναµία κατανόησης των διατάξεων των δύο Ποινικών Κωδίκων, νοµίζω είναι µια βαρύτατη
προσβολή, όχι µόνο της προσωπικότητας των συναδέλφων,
ιδίως των νοµικών και όλων των συναδέλφων, αλλά και µια βαριά
προσβολή του κοινοβουλευτικού ήθους και της κοινοβουλευτικής τάξης και το επισηµαίνω.
Και το επισηµαίνω, γιατί προτιµά αυτός και το κόµµα του, όπως
και το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αντί να έρθουν
εδώ και να αναπτύξουµε έναν διάλογο σε δύο εµβληµατικού χαρακτήρα θέµατα, όπως είναι η σύσταση, η συγκρότηση εξαρχής
των δύο Ποινικών Κωδίκων, που θα έλεγα ότι θα είναι η αποθέωση του κοινοβουλευτικού και πολιτικού βίου και του νοµικού βεβαίως, προτιµούν έξω από τις Αίθουσες να περιδιαβαίνουν ανά
δευτερόλεπτο, ανά λεπτό, όλα τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις
και τα µέσα ενηµέρωσης και τις εφηµερίδες και να καταγγέλλουν, λέει, την Πλειοψηφία, γιατί προχωράει στην ψήφιση των
κωδίκων, µάλιστα αφήνοντας σοβαρούς υπαινιγµούς, βαρύτατους και για τα µέλη των παρασκευαστών επιτροπών, λέγοντάς
τους ότι υποτάχτηκαν δήθεν στις διαθέσεις σκοπιµότητας και ταπεινού χαρακτήρα του κυβερνητικού κόµµατος, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ.
Λένε ακριβώς τα ίδια µε όσα έλεγαν πριν από έναν ή δύο µήνες
για το σύνολο των δικαστικών λειτουργών που ασχολούνταν µε
υποθέσεις που έστελνε η Βουλή στη δικαιοσύνη. Είναι ακριβώς
η ίδια επιχειρηµατολογία, το ίδιο αφήγηµα, το οποίο το καταγγέλλω και µακριά από εµάς, τουλάχιστον από τους Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, θα έλεγα και µακριά από τους ανθρώπους
της νοµικής επιστήµης, γιατί η νοµική επιστήµη καταυγάζεται
όταν υπάρχει ένας αέναος διάλογος. Άλλωστε, γνωρίζουµε τη
φράση audi alteram partem ή «πάντα χάριν ενδέχεται και άλλως
έχειν» ή τα έχει κάνει κοµµάτια που αποτελούν τη βάση, τη ρίζα,
τη ραχοκοκαλιά της ποινικής επιστήµης διεθνώς και στη χώρα
µας βεβαίως. Ή αν θέλετε τη φράση του Ηράκλειτου «εκ των διαφερόντων καλλίστην αρµονίαν».
Δεν µπορούµε εδώ από τις αντιπαραθέσεις, από τον γόνιµο
διάλογο, να φτάσουµε σε µια σύνθεση, σε µια τέτοια σηµαντική
νοµοθετική πρωτοβουλία, όπως είναι η σύνταξη των δύο κωδίκων, που δεν ικανοποιούν αυταρέσκεια ενός κόµµατος ή ενός
Υπουργού. Πρέπει να το κατανοήσουν και οι πολίτες και η ελληνική κοινωνία ότι οι κώδικες, όπως έρχονται, ικανοποιούν βασικές, οξύτατες κοινωνικές ανάγκες και υπό την έννοια αυτή
αφορούν και τη δηµοκρατία συνολικά.
Δεν θα ξεχάσω, βεβαίως, ότι έτσι που ασχολούνται οι συνά-
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δελφοι των δύο άλλων κοµµάτων µε τα µέσα ενηµέρωσης και όχι
µε το Κοινοβούλιο, θέλοντας θα επιτύχουν έναν διάλογο, φτάνουµε σε µια εποχή που θα έλεγε κανένας ότι σε επίπεδο ενηµέρωσης είµαστε σε εποχή τεράτων. Πάλι χθες -και σήµεραξανάκουσα ότι οι κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ -λέει- καταργούν την ισόβια κάθειρξη κ.λπ.. Να µην τα πολυλογώ. Σηµεία και τέρατα! Απίστευτα πράγµατα! Και, µάλιστα, τα λένε αυτά οι δηµοσιογράφοι
και τα δηµοσιεύουν την ώρα που συνοµιλούν µε συναδέλφους
νοµικούς των άλλων κοµµάτων. Αντιλαµβάνεται, λοιπόν, κανένας
ότι η πολιτική σκοπιµότητα, το πολιτικό κριτήριο εάν υπερισχύσει
του επιστηµονικού και του νοµικού, πράγµατι θα βρεθούµε σε
µια εποχή τεράτων.
Η νοµική επιστήµη είναι και φραγµός, είναι και ασπίδα, είναι
και το ιδανικό και του πολίτη, αλλά και του Βουλευτή. Αν το ξεχνάει αυτό οποιοσδήποτε νοµικός συνάδελφος, νοµίζω ότι διαπράττει µεγάλο σφάλµα. Το ξέρουµε, όµως, γιατί το κάνουν οι
συνάδελφοι. Θυµούνται τη φράση του Χάρολντ Λάζουελ που
έλεγε ότι «όποιος ελέγχει την πληροφορία, είναι βέβαιο ότι θα
ελέγξει πλήρως και την εξουσία». Αυτό κάνουν. Ελέγχουν τα
µέσα ενηµέρωσης. Δεν γίνεται, όµως, έτσι δυστυχώς.
Πριν περάσω στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα -που θα είναι
πολύ σύντοµος, γιατί θα είναι αναλυτικός ο κύριος Υπουργόςέκανα πριν µια αναφορά και θα το επαναλάβω. Η ελληνική κοινωνία πέρασε διά πυρός και σιδήρου µετά το 2009, σε προγράµµατα λιτότητας και περιοριστικών πολιτικών. Εκεί κατανοήσαµε
ότι υπήρχαν και οι περιορισµοί και της δηµοκρατίας, θα έλεγα.
Είπα πριν ότι το µεγάλο ερώτηµα τότε ήταν τι είναι η δηµοκρατία
και πώς κερδίζεται. Είπα πριν -και απευθύνοµαι στα µέλη των επιτροπών, στους σεβαστούς δασκάλους µας- ότι σήµερα, µετά τα
µνηµόνια, µετά τις περιοριστικές πολιτικές, µετά αυτά τα προγράµµατα λιτότητας, νοµίζω ότι το αµείλικτο ερώτηµα που
έχουµε να απαντήσουµε πολίτες, πολιτικοί και επιστήµονες είναι:
τι είναι στις συνθήκες αυτές η δικαιοσύνη και πώς απονέµεται.
Θα θυµίσω ότι οι κορυφαίοι διανοητές της εποχής µας, όπως
ο Τσόµσκι, ο Χάµπερµας, ο Καστοριάδης, ο Μπάουµαν, ο Μπαντιού, ο Μαρκ Ρος, είχαν διατυπώσει, σχεδόν µε βεβαιότητα, ότι
όταν µια κοινωνία συµπιέζεται αφόρητα και διαρκώς µε προγράµµατα περιοριστικών πολιτικών, ιδίως στο θέµα της οικονοµίας,
είναι βέβαιο -λέει- ότι επιβάλλεται απόλυτα στην πολιτική και στη
νοµική επιστήµη το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και οι αρχές του,
ενώ είχαν και αµφιβολίες αν από την κυριαρχία αυτή διασώζεται
το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης και ειδικότερα το σύστηµα
της απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης.
Και πρέπει να ξαναθυµηθούµε, κύριοι συνάδελφοι και εξαίρετοι
δάσκαλοι, τι είναι η δικαιοσύνη. Θυµόµαστε ότι η δικαιοσύνη είναι
ίσως η κρισιµότερη απ’ όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής
κι αυτό γιατί αποτελεί τον τελικό στόχο, το τελικό αγαθό όπως έλεγαν οι Λατίνοι, το summum bonum, της πολιτικής και κοινωνικής
οργάνωσης, τόσο µε τη µορφή της κοινωνικής δικαιοσύνης όσο
και µε αυτή της ατοµικής, που είναι µία από τις κοινωνικές προϋποθέσεις. Αλλιώς, η διαφορετική αντιµετώπιση των επιµέρους
ατόµων θα εισάγει ουσιαστικά πολιτικοκοινωνικές διακρίσεις.
Γι’ αυτό άλλωστε όλα τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα
χωρίς την ύπαρξη της δικαιοσύνης µένουν κενός λόγος. Γι’ αυτό
είναι κοινός τόπος ότι η δικαιοσύνη είναι προϋπόθεση αλλά και
στόχος ταυτόχρονα για την επίτευξη και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, που σήµερα διασπάται κυρίως για οικονοµικούς
λόγους και από προγράµµατα λιτότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ξαναθυµίζω πολύ σύντοµα την επιλογή ενός
Αρχηγού Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης -που θέλει να εµφανίζεται
ως επίδοξος Πρωθυπουργός- να κάνει µια φοβερή δήλωση προχθές και θέλω να την αντιµετωπίσω. Τα είπε χθες η κ. Χριστοδουλόπουλου στην επιτροπή.
Ακούστε πώς δικαιολόγησε το ότι δεν έρχεται το κόµµα του
στη Βουλή να συζητήσουµε τους δύο κώδικες γι’ αυτούς τους
λόγους που ανέπτυξα πριν. Ακούστε τι είπε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και επίδοξος Πρωθυπουργός: «Δεν θα
µπούµε στο κάδρο µιας απονοµιµοποιηµένης Βουλής, η οποία…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

», παρακαλώ προσέξτε! «…άνοιξε µόνο και µόνο για διευθετήσεις. Να τις κάνουν µόνοι τους, χωρίς εµάς».
Αυτό είναι το αίσθηµα ευθύνης που διακατέχει τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που πολιτικά, νοµικά και συνταγµατικά έχει θεσµικό
ρόλο και θεσµική υποχρέωση, όταν πράγµατι έρχονται τέτοιες
µεγάλες, καινοτόµες, ενηµερωτικού χαρακτήρα νοµοθετικές
πρωτοβουλίες, να είναι παρόντες στη Βουλή και να δίνουν τον
αγώνα είτε να αποδεχτούν είτε να τροποποιήσουν ό,τι κατά την
άποψή τους δεν είναι σωστό. Πρωτοφανής δήλωση για Αρχηγό
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και επίδοξο Πρωθυπουργό και µε
λυπεί αφόρητα.
Είναι, δηλαδή, η Βουλή σήµερα απονοµιµοποιηµένη, επειδή
ηττήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές; Είναι αυτό επιχείρηµα που
µπορεί να χρησιµοποιεί σε νοµικό και πολιτικό επίπεδο ένας Αρχηγός Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Πώς είναι απονοµιµοποιηµένη; Θα έπρεπε να έχει κλείσει η Βουλή δηλαδή, πριν
προκηρυχθούν εκλογές; Ας µας απαντήσουν.
Ειδικά σήµερα -αφορά το δεύτερο σκέλος της δήλωσης του
κ. Μητσοτάκη- η Βουλή συνεδριάζει για το θέµα των κωδίκων και
ταυτίζεται -λέει κατά την άποψή του- µε κάποια διευθέτηση. Έτσι
το αντιλαµβάνεται ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δηµοκρατία; Αυτή
τη σοβαρή συζήτηση που γίνεται µε ένα τεράστιο επιστηµονικό
έργο από τα µέλη των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, τη χαρακτηρίζει ως µια απλή διευθέτηση; Αυτό νοµίζω ότι δεν είναι ο
προσήκων σεβασµός ούτε στα µέλη των νοµοπαρασκευαστικών
επιτροπών ούτε στο επιστηµονικό τους έργο, ούτε στο γεγονός
ότι δίπλα µας έχουµε την «αφρόκρεµα» της νοµικής σκέψης στη
χώρα µας -και πρέπει να είµαστε περήφανοι γι’ αυτό- ούτε βεβαίως είναι πολιτικά ορθό να ταυτίζει τη συζήτηση και ψήφιση
των κωδίκων ως µια απλή, διαπιστωτικού τύπου διευθέτηση. Νοµίζω ότι πρόκειται για κατήφορο.
Κύριε Πρόεδρε, να πω και κάτι για τον κώδικα, το Ποινικό Δίκαιο. Το Ποινικό Δίκαιο είναι από τους πλέον ζωντανούς κλάδους
του δικαίου. Αντικείµενό του είναι το έγκληµα, που είναι οριακό
φαινόµενο της κοινωνικής ζωής, συνδεδεµένο µε ανθρώπινα
πάθη, εντάσεις και ανυπέρβλητα διλήµµατα. Το Ποινικό Δίκαιο
αναδεικνύει την έννοια της επιείκειας και τη σπουδαιότητα των
ατοµικών ελευθεριών. Διαφυλάσσει την αξία του ανθρώπου και
τις αρχές του κράτους δικαίου. Επικοινωνεί µε υπέροχες έννοιες
που προάγουν τον πολιτισµό, υπενθυµίζει τη σηµασία της νηφαλιότητας, αντί της αγοραίας αντίδρασης -την απέδειξα πριν- και
αποβλέπει στην πραγµάτωση έλλογης δικαιοσύνης σε πνεύµα
δηµοκρατίας.
Και προσθέτω -αυτό το διαβάζω από κείµενα των επιφανών
προσκεκληµένων µας στα αριστερά µας- ότι όλα αυτά πρέπει να
γίνονται µε γνώµονα τον άνθρωπο του πλατωνικού Πρωταγόρα:
«πάντων χρηµάτων µέτρον άνθρωπος».
Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να µπω στις διατάξεις. Θα τα πει ο
κύριος Υπουργός. Δεν ξέρω εάν είστε έτοιµος να τα πείτε, κύριε
Υπουργέ. Θα µπορούσα να πω τις τροποποιήσεις που επέφερε
µετά τη διαβούλευση και είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Κλείνω, όµως, µε ένα σηµαντικό θέµα που µε προβληµατίζει
πολύ βαριά και θα ήθελα να τον κοιτάω στα µάτια, αλλά δεν είναι
εδώ ο κ. Κατσίκης. Μου ήταν αδιανόητο ότι σήµερα συζητώντας
την ψήφιση αυτών των δύο κωδίκων -που είναι ένα έργο φιλελεύθερης αντίληψης, δηµοκρατικής αρχής- ήρθε να µας πει ότι η κατάργηση του άρθρου 198, περί κακόβουλης βλασφηµίας,
διαταράσσει το δηµοκρατικό πολίτευµα. Και είναι νοµικός ο κ.
Κατσίκης και θα του έλεγα πιο σκληρά λόγια, αν ήταν εδώ απέναντι µου. Δεν θέλω να τα πω ενώ είναι απών.
Πρέπει, όµως, να του πω ότι η βλασφηµία ως ποινικό αδίκηµα
δεν υπάρχει σε καµµία έννοµη τάξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Και θα έλεγα ότι υπάρχει σε ελάχιστα µέρη του κόσµου, εκεί
όπου ο φονταµενταλισµός έχει επιβάλει µε τα όπλα και την κυριαρχία την άποψη ότι η θρησκεία είναι η βάση του κράτους. Τέτοιο πράγµα δεν µπορεί να προσήκει σε µια ελληνική έννοµη
τάξη και συνταγµατική αρχή, γιατί για εµάς η βάση του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Το λέει το Σύνταγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µην ανησυχείτε.
Είµαι τελευταίος οµιλητής.
Χθες πάλι για το θέµα της κατάργησης του αδικήµατος περί
κακόβουλης βλασφηµίας -απευθύνοµαι στους καθηγητές- σε
αυτό το βιβλίο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου -αυτό εδώ που κρατώ είναι το παλιό, δύο-τρία χρόνια
νοµίζω ότι είναι το καινούργιο- περιγράφεται ότι ο θεός δεν έχει
ανάγκη από εισαγγελέα. Όλο αυτό το βιβλιαράκι ασχολείται µε
την υπόθεση του άρθρου 198, της κακόβουλης βλασφηµίας.
Αναφέρει όλα τα περιστατικά στα οποία η ελληνική δικαιοσύνη
πήρε αποφάσεις που εγώ τις αποκαλώ «γκρίζες», «µαύρες» σελίδες της ελληνικής δικαιοσύνης, που καταδίκασαν ανθρώπους
για τα καλλιτεχνικά τους δηµιουργήµατα.
Να µην αναφέρω τον «Τελευταίο Πειρασµό» του Καζαντζάκη,
να µην αναφέρω το έργο, τον «Τελευταίο Πειρασµό» του Σκορτσέζε που απαγόρευσε ο εισαγγελέας µε διάταξή του, να µην
αναφέρω το άλλο καλλιτεχνικό έργο που διαφωνώ και να σας το
πω -αλλά είναι µια καλλιτεχνική δηµιουργία- να µη σας πω για
την επιχείρηση της Χρυσής Αυγής σε ένα θέατρο που ήθελε να
το καταργήσει και ερχόταν ο εισαγγελικός λειτουργός και έβγαζε
διάταξη απαγόρευσης. Πότε; Τον εικοστό πρώτο αιώνα σε µια
χώρα στην οποία λένε ότι γεννήθηκε η δηµοκρατία και δώσαµε
τα φώτα. Δώσαµε τα φώτα σε όλους και αφαιρέσαµε τα δικά µας
τα φώτα.
Επικαλούµαι µόνο µια φράση από το βιβλίο αυτό, διότι µου
είναι πραγµατικά ακατανόητο από έναν νοµικό άνθρωπο, της νοµικής σκέψης, να έρχεται εδώ, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, και να
λέει ότι αυτός ο νοµικός κώδικας µε την πρόταση που κάνει, από
τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, προσβάλλει το δηµοκρατικό
πολίτευµα γιατί η βάση του -λέει- είναι το συναίσθηµα! Αυτό το
λέει άνθρωπος της νοµικής επιστήµης! Σας είπα πριν τι σηµαίνει
νοµική επιστήµη, τι σηµαίνει νοµική σκέψη, τι σηµαίνει νοµικό
αφήγηµα και δόγµα.
Θα διαβάσω από το βιβλιαράκι αυτό και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Όµως, πριν το διαβάσω για να είναι µια κατακλείδα, θα
ήθελα να πω ότι χθες επιχείρησε να παρέµβει στη νοµοθετική
µας λειτουργία και ένας µητροπολίτης λέγοντας κάτι που πραγµατικά θα γραφτεί στις δέλτους της νοµικής και συνταγµατικής
ιστορίας. Κοντολογίς λέει: «Με την κατάργηση των διατάξεων θα
διαρραγεί η κοινωνική συνοχή» -δηλαδή εάν καταργηθεί η κακόβουλη βλασφηµία, θα διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή- «εφόσον
ο καθένας από εµάς θα αρχίσει δολίως να εξυβρίζει το θρήσκευµα των συµπολιτών του, έτσι θα απειληθεί» -ακούστε το και
κρατηθείτε!- «η δηµοκρατική ευστάθεια της χώρας».
Να µιλήσουµε για υπερβολή; Να µιλήσουµε για ακατανόητη
επιχειρηµατολογία µητροπολίτη που διακονεί σε µια Μητρόπολη;
Μάλιστα στο ίδιο δηµοσίευµα χθες της εφηµερίδας, που σχολιάζει αυτό, αναφέρει για έναν έντονα θρησκευόµενο καθηγητή
πανεπιστηµίου, ο οποίος είχε πει για τη βλασφηµία ότι ο θεός
δεν έχει ανάγκη τη στήριξη του εισαγγελέα για να επιβεβαιώσει
την παρουσία του και ούτε µπορεί ασφαλώς ο θεός να θεωρηθεί
έννοµο αγαθό, αφού ο θεός, σύµφωνα µε τη θρησκεία µας, είναι
η αρχή και το τέλος όλων των έννοµων αγαθών. Δηλαδή, ούτε
αυτό δεν γνώριζε ο µητροπολίτης, που θα έπρεπε να το γνωρίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Επί το λαϊκότερο θα λέγαµε σήµερα ότι αυτός που βρίζει τον
θεό, ο µητροπολίτης και ο κ. Κατσίκης θέλουν να πάει στη φυλακή. Τους απαντώ το εξής: Στην κόλαση να πάει, αν θέλει, στη
φυλακή όχι!
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε µία µόνο παράγραφο. Η ελευθερία
της έκφρασης, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, είναι σύµφυτη µε το δηµοκρατικό πολίτευµα και απολαµβάνει ιδιαίτερης προστασίας ακόµα και όταν ο εκφερόµενος
λόγος θίγει και προκαλεί.
Σύµφωνα µε την κλασική διατύπωση της ιστορικής απόφασης
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου «Handyside» κατά Ηνωµένου Βασιλείου, η ελευθερία της έκφρασης περιλαµβάνει όχι µόνο πληροφορίες και ιδέες που γίνονται ευµενώς δεκτές και θεωρούνται
ουδέτερες ή αδιάφορες, αλλά και εκείνες που προσβάλλουν, σο-
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κάρουν και αναστατώνουν το κράτος ή έναν αριθµό του πληθυσµού. Το επιβάλλει ο πλουραλισµός και το ευρύ πνεύµα, χωρίς
τα οποία δεν µπορεί να υπάρξει δηµοκρατική κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λάππα, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελείωσα.
Κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ θερµά όλους τους συναδέλφους, µε τους οποίους συνεργαστήκαµε τέσσερα χρόνια στις
επιτροπές της Βουλής, όπου εκεί µας δόθηκε η ευκαιρία να λειτουργήσουµε όχι απλά ως µέλη του Κοινοβουλίου αλλά και να
συνεχίσουµε πλέον και τη διεκπεραίωση νοµικών ζητηµάτων, νοµικού ενδιαφέροντος και νοµικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Παρασκευόπουλος έχει τον λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Αν µου επιτρέπετε, µια
σύντοµη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε.
Προηγουµένως βγήκα για λίγο στον διάδροµο και ένας από
τους παρόντες µαθητές µου, θα τον ονοµατίσω γιατί όλους τους
αγαπώ το ίδιο, µου είπε «Δάσκαλε, το συνειδητοποιείς ότι έχουµε
έναν Ποινικό Κώδικα κάθε αιώνα;».
Το 1835 ποινικός νόµος, το 1950 Ποινικός Κώδικας και σήµερα
είναι ένας άλλος. Δεν µετράει το απάνθισµα για την εγκληµατικότητα. Είναι ένα πρόχειρο, ατελές νοµοθέτηµα της επανάστασης, της στιγµής. Η Ιστορία, δηλαδή, µας λέει ότι το πιο πιθανό
είναι ότι τον επόµενο Ποινικό µας Κώδικα θα τον έχουµε τον 22ο
αιώνα. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Αυτό οφείλει να µας κάνει να
συνειδητοποιήσουµε το βάρος αυτού του νοµοθετήµατος. Νοµίζω ότι όσοι είµαστε σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα και δεν φύγαµε
το έχουµε αντιληφθεί.
Για τη διαδικασία θέλω να κάνω µία µικρή διόρθωση στα όσα
είπα, µία συµπλήρωση, εάν θέλετε. Υπό την πίεση διαφόρων παραπόνων ή, νοµίζω, λανθασµένης κριτικής ότι εδώ προωθείται
εσπευσµένα ένα νοµοθέτηµα, επειδή απηχεί τις θέσεις της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ., και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι οµιλητές, είπαµε ότι αυτό το νοµοθέτηµα, αυτό το σχέδιο είναι κατ’
εξοχήν επιστηµονικό έργο µιας επιτροπής και δεν είναι έργο του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα έργο της Κυβέρνησης.
Αδίκησα την Κυβέρνηση. Πρέπει να πω ότι πάντως η Κυβέρνηση και το κόµµα, το οποίο έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είχε τον εξής σηµαντικό ρόλο: Ήταν ένας εγγυητής της
ανεξαρτησίας και του διαλόγου κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. Δεν λέω ότι µόνο
αυτή η Κυβέρνηση διαφύλαξε την ανεξαρτησία. Και οι προηγούµενες το έκαναν, αλλά και αυτή το έκανε. Παρά το γεγονός ότι η
εξουσία τείνει προς την κατάχρηση, διαφύλαξε και προστάτευσε
τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή από οποιεσδήποτε επεµβάσεις, οι οποίες θα ήταν εκτός της επιστηµονικής λογικής και, εν
πάση περιπτώσει, της σηµαντικής λειτουργίας, την οποία έχουµε
εδώ να επιτελέσουµε.
Βέβαια, άκουσα πολλά θεωρητικά ενδιαφέροντα θέµατα. Έχω
τον πειρασµό και εγώ να πω τι είναι νόµος. Άκουσα τι συζητήσαµε προηγουµένως. Θυµάµαι τον Αριστοτέλη, που έλεγε ότι
«νόµος είναι δίκαιον τι». Με δυο λόγια τα έλεγε όλα ο Σταγειρίτης. Είδε κάτι το οποίο µετέχει στο δίκαιο, αλλά δεν το εξαντλεί.
Αυτό προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύουµε. Ο Αριστοτέλης, κυρίως ως παραπλήρωµα, εντός του δικαίου έβλεπε
την επιείκεια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, έδειχνε ότι αντιλαµβάνεται τη σηµασία του νοµοθετήµατος και το γεγονός ότι αυτό
δεν εξαντλεί το δίκαιο.
Πέρα από το διαδικαστικό θέµα, θέλω να πω µόνο δύο πράγµατα, για να τελειώσω. Εξηγήθηκε εδώ ότι αυτό το οποίο ψηφίζεται είναι µία νέα ραχοκοκαλιά του Ποινικού Δικαίου, ένας νέος
φέρων σκελετός, ο οποίος πιθανότητα θα υποστεί σε επιµέρους
άρθρα-µεταρρυθµίσεις στο µέλλον. Πάντοτε η νοµοθεσία έχει
µία ρευστότητα. Και λέω «φέρων σκελετός», όχι θεµέλια, γιατί τα
θεµέλια είναι τα ίδια, αυτά τα οποία είπαµε. Είναι το κράτος δικαίου, είναι η αρχή της ενοχής, η αρχή της αναλογικότητας. Ίδια
είναι τα θεµέλια µε αυτά που είχαµε προηγουµένως. Αυτό, το
οποίο όντως αλλάζει εδώ, είναι το στήσιµο ενός νοµικού οικοδο-
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µήµατος επί των θεµελίων αυτών µε τέτοιον τρόπο, ώστε να απηχεί και τη σύγχρονη εξέλιξη, αλλά και τις κοινωνικές ανάγκες και
την Ιστορία, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί.
Εάν επέµεινα -και µε συµπαθάτε αναδροµικά γι’ αυτό- στο
θέµα των βασανιστηρίων και χθες στην επιτροπή και σήµερα
ενώπιον της Ολοµέλειας ήταν µόνο για τον εξής λόγο, διότι αυτό
το θέµα νοµικοτεχνικά εµφανίζεται, δεν θα έλεγα, ως ευτελές,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι απλό. Είναι µια νοµοτεχνική
επέµβαση, που αφορά όµως τα θεµέλια, θα έλεγα, πέρα από τον
φέροντα σκελετό. Τα θεµέλια αφορά. Η πράξη των βασανιστηρίων είναι µία πράξη που θίγει τον ανθρώπινο αυτοπροσδιορισµό, δεν επιτρέπει στον πολίτη να είναι ούτε κύτταρο της
δηµοκρατίας ούτε κύτταρο του κράτους δικαίου. Αυτό το τόσο
σηµαντικό θέµα νοµίζω ότι οφείλει να δείξει ο ελληνικός λαός σήµερα, µέσω της Βουλής που τον αντιπροσωπεύει, ότι το συνειδητοποιεί και το τοποθετεί εκεί όπου του ανήκει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Παρασκευόπουλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Καλογήρου έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
αξιότιµα µέλη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, όταν το δεδοµένο γίνεται ζητούµενο, τότε
πολλά πράγµατα χάνουν την αξία τους.
Σήµερα και όλες αυτές τις µέρες, έχει αµφισβητηθεί το συνταγµατικό δεδοµένο. Η σηµερινή νοµοθέτηση είναι η καλύτερη
απάντηση. Το δεδοµένο δεν γίνεται ποτέ ζητούµενο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θέλω να πω ότι πράγµατι σε αυτή την ιστορική συγκυρία, µετά
από τις εύστοχες παρατηρήσεις και του Νίκου Παρασκευόπουλου, έχει σηµασία ότι αυτή η Κοινοβουλευτική Οµάδα, αυτή η Κυβέρνηση, αυτή η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που πράγµατι
έχει αυτό το τεκµήριο σε σχέση µε την επιστηµονική της κατάρτιση, µε τον τρόπο που προσεγγίζει τα θέµατα, µε τον τρόπο που
προσπαθεί να λύσει ακόµη και τις εσωτερικές της διχογνωµίες,
έχει τελικά σηµασία -και είναι αυτή θεσµική σηµασία- ότι εσείς
είστε τα συγκεκριµένα µέλη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, εµείς είµαστε η συγκεκριµένη Κυβέρνηση και Κοινοβουλευτική Οµάδα που κατάφερε να κάνει αυτό που δεν γινόταν όλες
αυτές τις δεκαετίες.
Έχουµε, λοιπόν, σήµερα την τιµή σήµερα και έχω κι εγώ προσωπικά να εισηγούµαι τα σχέδια δύο βασικών κωδίκων της ποινικής µας νοµοθεσίας, του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας. Το ξέρουµε ότι τόσο ο Ποινικός Κώδικας
όσο και ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας τέθηκαν σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 1951 και έχουν συµπληρώσει πια εβδοµήντα έτη
ζωής.
Παρά το γεγονός ότι στον πυρήνα τους βρίσκονται η ρωµαλέα
πνευµατική εργασία προσώπων, όπως ο Χωραφάς, ο Τζωρτζόπουλος, ο Μπουρόπουλος, η ανάγκη για την αντικατάστασή τους
από µια νοµοθετική προσπάθεια που θα απέδιδε τις νεότερες
κοινωνικές ανάγκες, προέκυψε ήδη πριν από περίπου δέκα χρόνια. Τα πρόσωπα που εργάστηκαν για τον σκοπό αυτόν ήταν
πολλά και σχεδόν όλοι οι σηµαντικοί θεωρητικοί του Ποινικού Δικαίου στη χώρα µας. Μεταξύ αυτών ειδική µνεία σ’ αυτόν που
δούλεψε µε ιδιαίτερο πάθος και µεθοδικότητα, στον αείµνηστο
καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η βάση κάθε προσπάθειας θεµελίωσης ενός ποινικού συστήµατος σε µια σύγχρονη δηµοκρατική
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κοινωνία είναι η θεώρηση του Ποινικού Δικαίου ως µέτρου προστασίας των έννοµων αγαθών, αλλά ταυτόχρονα ως µέτρου της
ελευθερίας των πολιτών, αφού ο ποινικός κανόνας, περιγράφοντας την αξιόποινη πράξη, θέτει το όριο ανάµεσα στην απαγορευµένη στους κοινωνούς δραστηριότητα και στην επιτρεπτή ποινική
δικαιοσύνη καταστολή αυτής της δραστηριότητας.
Πρωτίστως, όµως, ο Ποινικός Κώδικας, ο ποινικός κανόνας σε
µια φιλελεύθερη δηµοκρατική κοινωνία δεν έχει ως αποστολή
την εµπέδωση µιας γενικής, αφηρηµένης, αόριστης απαγόρευσης ή µιας γενικής επίκτητης τήρησης ορισµένης συµπεριφοράς.
Ο ποινικός κανόνας προϊδεάζει συγκεκριµένη µε ορισµένη περιγραφή συµπεριφορά που η έννοµη τάξη αξιολογεί αρνητικά και
απειλεί γι’ αυτήν την ανάλογη ποινή.
Άρα, ένα φιλελεύθερο Ποινικό Δίκαιο, όπως κατά βάση είναι
το ελληνικό Ποινικό Δίκαιο, στηρίζεται περισσότερο στη διευκόλυνση της ελεύθερης ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονοµικής
ζωής των πολιτών, παρά στην εµπέδωση της ασφάλειας. Για να
το πούµε αλλιώς, τόσο η ελευθερία όσο και η ασφάλεια είναι
πράγµατι βασικά κοινωνικά αγαθά, όµως η ελευθερία είναι εκείνη
που τίθεται τελικά ως προϋπόθεση κάθε έκφανσης της κοινωνικής µας ζωής.
Οι βασικές αρχές που σέβεται ο παρών Ποινικός Κώδικας είναι
µεταξύ άλλων η αρχή του κράτους δικαίου, η αρχή της νοµιµότητας, η αρχή της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η αρχή της
ενοχής, η αρχή της αναλογικότητας, η δηµοκρατική αρχή, η αρχή
της προσωπικής αυτονοµίας, η φιλελεύθερη αρχή, η αρχή της ισότητας του κοινωνικού κράτους και βέβαια η αρχή της επιείκειας.
Βασικές νέες ρυθµίσεις που θα µπορούσαν να σταχυολογηθούν από το προτεινόµενο κείµενο του νέου Ποινικού Κώδικα και
να αναδειχθεί η σχέση τους µε τις παραπάνω αξίες είναι στο γενικό µέρος τα εξής:
Ρυθµίζεται ότι ο επιεικέστερος νόµος ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόµη και αν προκύπτει αυτός από συγκεκριµένη διάταξη, χωρίς να απαιτείται να είναι συνολικά και επιεικέστερος ο
νόµος που την προβλέπει.
Διευρύνεται η έννοια των οικείων, ώστε να περιλαµβάνονται
πλέον και τα µέλη της λεγόµενης κοινωνικής οικογένειας, όχι
µόνο δηλαδή αυτής που προέρχεται από τον γάµο.
Καταργείται το κατά συνήθη έγκληµα αφού η ύπαρξη σταθερής ροπής στην τέλεση εγκλήµατος θεωρείται ότι έπρεπε να
οδηγεί σε µείωση και όχι σε επαύξηση ποινής.
Αναγνωρίζεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο δικαστής µπορεί να επιβάλλει µειωµένη ποινή στο έγκληµα που τελείται διά
παραλείψεως. Καταργούνται τα πταίσµατα που τόσο ταλαιπωρούσαν τους πολίτες χωρίς να προσφέρουν στο αντεγκληµατικό
έργο και οι οικείες συµπεριφορές, πλέον, θα καταλαµβάνονται
µόνο από τις προβλέψεις για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Ανοίγω µία παρένθεση σε αυτό. Τι οφείλουµε από αυτά που
δεν µπορέσαµε να κάνουµε σήµερα και εχθές σε αυτές τις συζητήσεις; Από σήµερα και µετά, οφείλουµε να εξηγούµε στους
πολίτες, ποια είναι η επόµενή τους µέρα µέσα στις αίθουσες των
ποινικών δικαστηρίων, είτε είναι κατηγορούµενοι είτε είναι πολιτικώς ενάγοντες είτε είναι µάρτυρες. Το ίδιο οφείλουµε και για
την καθηµερινότητά του δικαστή και για την καθηµερινότητα του
δικηγόρου, αλλά και για την ενασχόληση της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε βάση τα νέα δεδοµένα. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα αυτού του κώδικα. Το µεγάλο στοίχηµα τώρα ξεκινάει και
θα κερδηθεί στην εφαρµογή.
Εντάσσεται, λοιπόν, στον Ποινικό Κώδικα ως αυτοτελής λόγος
άρσης του καταλογισµού το λεγόµενο «τραγικό ηθικό δίληµµα».
Οι νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, τα τέσσερα χρόνια, από
τότε που ξεκίνησαν και µε την απόφαση του Νίκου Παρασκευόπουλου και εν συνεχεία του Σταύρου Κοντονή και στο τέλος µε
εµένα, προσπάθησαν να επιλύσουν, κατά τη γνώµη µου, µε πολύ
εύστοχο επιστηµονικό τρόπο τα ζητήµατα, τα οποία είχαν τεθεί
και είχαν σωρευτεί πια στη νοµολογία, στη θεωρία, παίρνοντας
συγκεκριµένες θέσεις. Ξέρω ότι αυτοί που µας παρακολουθούν
και κυρίως η επιστηµονική κοινότητα, αλλά και οι δικαστές µπορεί να έχουν διατυπωµένες και διαφορετικές απόψεις. Αυτό,
όµως, που συµβαίνει σήµερα είναι µία επιτυχηµένη προσπάθεια
σύγκλισης όλων των επιστηµονικών απόψεων, όλων αυτών που
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έχουν προηγηθεί όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Βελτιώνεται η περιγραφή του περιεχοµένου της αρχής εκτέλεσης στην απόπειρα του εγκλήµατος. Αυτό θα πρέπει να έχει
αρχίσει να πραγµατώνεται ορισµένο µέρος της αντικειµενικής
υπόστασης του εγκλήµατος, ενώ καταργείται η λεγόµενη «απρόσφορη απόπειρα» σε συνέχεια της παρατήρησης που έκανα
πριν. Καταργείται η διάκριση άµεσου και απλού συνεργού. Προβλέπεται, βέβαια, να µπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει ποινή
στον υπαίτιο, αυτό που πριν θεωρούνταν απλή συνέργεια.
Στο επίπεδο των ποινικών κυρώσεων, η κυρία αλλαγή συνίσταται σε µία ισορροπηµένη συνολική αναδιάρθρωση ποινών µε µείωση των απειλούµενων πλαισίων ποινής που έρχεται είτε ευθέως
είτε µε τη µετατροπή των κακουργηµάτων σε πληµµελήµατα µε
εξαιρέσεις και ταυτόχρονα µε προβλέψεις έκτισης ακόµη και των
πληµµεληµατικών ποινών.
Περαιτέρω, προστίθεται ως κύρια ποινή η παροχή κοινωφελούς εργασίας προς αποφυγή των συνεπειών αποκοινωνικοποίησης που επέρχονται µε τον εγκλεισµό. Μειώνεται το ανώτερο
όριο του πλαισίου ποινής καθείρξεως, προσεγγίζοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η χρηµατική ποινή επιβάλλεται µε ιδιαίτερη εκτίµηση της οικονοµικής δυνατότητας του καταδικαζοµένου και της
οικογένειάς του και εκτίεται µε καταβολή σε δόσεις.
Εκσυγχρονίζεται ο θεσµός της αναστολής εκτέλεσης της ποινής που προβλέπεται πια για ποινές έως τρία έτη, ενώ καταργείται η µετατροπή της ποινής σε χρηµατική. Περιορίζονται και
εκσυγχρονίζονται οι παρεπόµενες ποινές.
Στην επιµέτρηση της ποινής και στις ελαφρυντικές περιστάσεις επέρχονται σηµαντικές βελτιώσεις, αφού προστίθενται και
άλλα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν του ο δικαστής
για να επιβάλει την τελική ποινή, όπως λόγου χάριν δεν απαιτείται η αναζήτηση γενικά έντιµης ζωής, αλλά σύννοµης, ώστε η
κρίση για το ζήτηµα να µην αφήνεται σε αυτό που λέω «µια αξιολογική προσέγγιση», αλλά να αξιοποιείται και ένα αντικειµενικό
µέγεθος, δηλαδή ότι ο δράστης δεν έχει τελέσει το παρελθόν
άλλα εγκλήµατα.
Ενισχύεται, επίσης, ο θεσµός της δήµευσης, αφού προβλέπεται ότι αν δεν βρεθεί το αντικείµενο προς δήµευση, µπορεί να
επιβληθεί δήµευση σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του δράστη ή
αυτή να αντικατασταθεί από χρηµατική ποινή, ενώ προβλέπεται
και η δήµευση της περιουσίας τρίτου, στον οποίο µεταβιβάστηκε
το προς δήµευση αντικείµενο µε σκοπό να αποφευχθεί η δήµευσή του στα χέρια του δράστη.
Αυξάνεται η έννοια του νεαρού ενήλικα στην ηλικία των είκοσι
πέντε ετών.
Κλείνω, σε σχέση µε το Γενικό Μέρος.
Στοίχηµα, επίσης, της διοίκησης, στοίχηµα της πολιτείας, σε
σχέση κυρίως µε την παροχή κοινωφελούς εργασίας, είναι το πώς
θα εφαρµοστεί, πώς θα ενδυναµωθούν, πώς θα στελεχωθούν οι
δοµές αυτές, πώς θα λειτουργήσουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς υποδοχής της κοινωφελούς εργασίας.
Στο Ειδικό Μέρος καταργούνται µία σειρά από εγκλήµατα που
δεν περιέχουν πραγµατικό άδικο, όπως λόγου χάριν η κακόβουλη βλασφηµία, ή που περιγράφουν συµπεριφορές µε χαµηλή
απαξία που µπορεί να αντιµετωπιστούν µε άλλα µέσα, όπως οι
διοικητικές κυρώσεις.
Καταργούνται οι διατάξεις και ολόκληρα κεφάλαια, όπως για
τα εγκλήµατα για τη στρατιωτική υπηρεσία, µε κριτήριο ότι δεν
συναντώνται αντίστοιχα σε κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Κώδικα.
Διευρύνεται το αξιόποινο σχετικά µε τα σύγχρονα µέσα πληρωµών. Επιχειρείται σαφέστερη περιγραφή των εγκληµάτων που
στρέφονται κατά των συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων
κοινωφελών εγκαταστάσεων.
Υπάρχουν οι ρυθµίσεις για τα εγκλήµατα του κοινού κινδύνου,
όπως ο εµπρησµός σε δάση. Προβλέπονται επιβαρυντικές περιπτώσεις µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών όταν αυτά
έχουν οδηγήσει σε θάνατο ή ακόµη και ισόβιας κάθειρξης όταν
έχουν προκαλέσει περισσότερους θανάτους.
Πρέπει ξεχωριστά να τονιστεί ότι γενικά στον κώδικα δεν συναντώνται εγκλήµατα αφηρηµένης διακινδύνευσης, παρά µόνο
δυνητικής και συγκεκριµένης.
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Ενοποιούνται τα άρθρα για τα εγκλήµατα εµπορίας ανθρώπων
και της σωµατεµπορίας, αφού κοινά προσβαλλόµενο αγαθό είναι
η ελευθερία.
Σε σχέση µε τα οικονοµικά εγκλήµατα, επελέγη µία δοµική αλλαγή, η αντιστοίχιση της δηµόσιας περιουσίας του δηµοσίου µε
ό,τι ισχύει για αυτήν σε άλλους κλάδους του δικαίου και η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου ως τέτοιας. Εξάλλου υφίστανται πρόνοιες για πρόβλεψη κακουργηµάτων ακόµη
και όταν προσβάλλεται η ιδιωτική περιουσία απέναντι σε πράξεις
απιστίας µε κριτήριο το ύψος του ποσού της ζηµιάς ή απέναντι
σε πράξεις δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα.
Τέλος, προστέθηκαν ειδικές προβλέψεις διαµόρφωσης κακουργηµάτων για τις πράξεις του καταργούµενου ν.1608/1950,
του περίφηµου νόµου περί καταχραστών του δηµοσίου µε ειδική
πρόβλεψη για µεγαλύτερο χρόνο παραγραφής.
Λίγο προσοχή σε όλα αυτά. Είναι εύκολο να ειπωθεί κι ήταν
προφανώς ένας από τους λόγους που υπήρξαν φόβοι και από
προηγούµενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
κάτι που όλοι συµφωνούσαµε ότι ο νόµος περί καταχραστών του
δηµοσίου έπρεπε να καταργηθεί και έπρεπε να δηµιουργηθεί ή
να θεσπιστεί ένα καινούργιο σύστηµα, ένα καινούργιο νοµικό
πλαίσιο που να αντιµετωπίζει τα θέµατα της περιουσίας του δηµοσίου, της διάκρισης της ιδιωτικής περιουσίας µε την ιδιωτική
περιουσία, που µπορούσε να χτυπήσει τις εκκρεµείς υποθέσεις,
µάλιστα σε ένα πλαίσιο ποινικού λαϊκισµού που µπορούσε να δηµιουργήσει τον οποιοδήποτε πολιτικό ειλικρινή ή µη ειλικρινή διάλογο.
Αυτό ξεπεράστηκε µε αυτήν την νοµοθετική πρωτοβουλία
αυτής της Κυβέρνησης και δεν θα επιτρέψετε και δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να δηµιουργήσει κανέναν όρο διαστρεβλωτικό
απέναντι στις καινούργιες ρυθµίσεις, οι οποίες είναι και σαφείς
και -κατά τη γνώµη µου- επαρκείς για να καλύψουν τα συγκεκριµένα ποινικά φαινόµενα.
Στο πεδίο της διαφθοράς, όπως η δωροληψία και η δωροδοκία, οι αντίστοιχες πράξεις προσέγγισαν τα επίπεδα ποινών που
υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ διατηρήθηκαν και
πολλές περιπτώσεις µε κριτήριο το αν η πράξη αντίκειται στα καθήκοντα ή αν τελείται κατ’ επάγγελµα ως κακουργήµατα.
Τονίζεται ότι το έγκληµα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, αυτό που λέγεται αλλιώς «ξέπλυµα»,
προϋποθέτει µε την ύπαρξη βασικού εγκλήµατος από το οποίο
προέρχονται παράνοµα έσοδα, αλλά µπορεί να οδηγήσει σε
ποινή ακόµη κι αν αυτό έχει παραγραφεί.
Εδώ αξίζει να καταγραφεί στα Πρακτικά, προκειµένου να µπορεί να λειτουργήσει ερµηνευτικά προς τα δικαστήρια και τους δικηγόρους στις υποθέσεις οι οποίες θα κριθούν, η αναφορά ότι
στον νέο Ποινικό Κώδικα όλες οι µορφές δωροδοκίας ή ευρύτερα διαφθοράς αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τα πρότυπα και
τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι οι σχετικές διατάξεις διαρθρώνονται συστηµατικά στα αντίστοιχα κεφάλαια του Ειδικού Μέρους. Οι απειλούµενες ποινές κλιµακώνονται αναλόγως προς την
απαξία της εκάστοτε συµπεριφοράς, ώστε να είναι συγχρόνως
αναλογικές και αποτελεσµατικές. Έτσι η δωροδοκία πολιτικών
προσώπων στα άρθρα 159 και 159Α, και δικαστών στο άρθρο
237, διαπλάσσεται ως κακούργηµα σε αµφότερες τις µορφές,
ενεργητική και παθητική δωροληψία υπαλλήλου, τιµωρείται ως
κακούργηµα όταν ο δωροδοκούµενος παραβαίνει τα καθήκοντά
του και ως πληµµέληµα όταν αυτός δωροδοκείται για να προβεί
σε νόµιµες ενέργειες.
Αντίστοιχη διάκριση γίνεται και για τον δράστη ενεργητικής
δωροδοκίας υπαλλήλου αναλόγως του αν η πράξη του αφορά
νόµιµες ή παράνοµες ενέργειες του υπαλλήλου.
Πέραν της κλασικής δωροδοκίας, στον νέο κώδικα τιµωρείται
αυτοτελώς η εµπορία επιρροής, αλλά και η δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα, η οποία στεγάζεται στο άρθρο 396. Ακόµη, οι σχετικές µε τη διαφθορά διατάξεις συµπληρώνονται στον νέο κώδικα
από ευρύ κατάλογο µέτρων επιείκειας, µε τα οποία παρέχονται
ισχυρά κίνητρα και προστασία σε όσους αποκαλύπτουν τις πρακτικές διαφθοράς.
Η ένταξη στον 1608 έχει επικριθεί δικαίως ως συστηµατική και
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δογµατικά άστοχη και έχει προκαλέσει πλήθος ερµηνευτικών
προβληµάτων στη δικαστηριακή πρακτική. Ζηµία στην περιουσία
του δηµοσίου µπορεί να επέλθει µόνο από τις τυχόν παράνοµες
υπηρεσιακές ενέργειες, στην οποία θα προβεί ο δωροδοκούµενος και, βέβαια, οι τελευταίες θα συνιστούν άλλες αυτοτελείς
αξιόποινες πράξεις, όπως απιστία, απάτη, ψευδής βεβαίωση και
πλαστογραφία, οι οποίες τιµωρούνται ως κακουργήµατα στον
νέο κώδικα, αν το όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχουµε δύο σχέδια και επειδή δεν τοποθετήθηκα στην αρχή, παρά µόνο επί του διαδικαστικού, θα
χρειαστώ αρκετό χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σηµειωτέον, η ευρεία ποινικοποίηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε το
άρθρο 396 του νέου Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 237 του
ισχύοντος, καθιστά περιττή την πλασµατικώς διευρυµένη έννοια
του υπαλλήλου στο ισχύον άρθρο 263. Πράγµατι ο χρηµατιζόµενος και τιµωρούµενος ως υπάλληλος κατά πλάσµα δικαίου υπό
το ισχύον 263Α θα τιµωρείται ως δράστης παθητικής δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, στον οποίο και πράγµατι ανήκει.
Η τελευταία αυτή παρατήρηση µπορεί να επιλύσει και ζητήµατα διαχρονικού δικαίου σε εκκρεµείς υποθέσεις. Οι πράξεις,
δηλαδή, που παύουν να θεωρούνται ως δωροδοκία υπαλλήλου,
σύµφωνα µε το άρθρο 235 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα, δεν
καθίστανται αναδροµικώς ανέγκλητες, αλλά εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 237Β του ισχύοντος ή του άρθρου 396
του νέου Ποινικού Κώδικα.
Αντιστοίχως, µπορεί να τύχει εφαρµογής η νοµοθεσία για τη
νοµιµοποίηση εσόδων εγκληµατικής δραστηριότητας, εφόσον
συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις των κατά περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων.
Αυτές είναι παρατηρήσεις διαχρονικότητας από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, τις οποίες διάβασα αυτολεξεί, προκειµένου να είναι ορθά και συγκεκριµένα καταχωρηµένες στα
Πρακτικά της Βουλής.
Τώρα θα προσπαθήσω να συντοµεύσω παρ’ όλο που ήθελα να
έχουµε τη δυνατότητα να µιλήσουµε περισσότερο για συγκεκριµένα άρθρα. Ωστόσο, θα πρέπει να πούµε ότι απασχόλησε πάρα
πολύ την κοινή γνώµη τις τελευταίες ώρες, αλλά και προηγουµένως, το θέµα της διάταξης του 336 σχετικά µε τον βιασµό,
καθώς δηµιουργήθηκε ένα κοινωνικό αίτηµα, µια κοινωνική συζήτηση έξω από αυτήν την Αίθουσα, µια εσφαλµένη, κατά τη
γνώµη µου, συζήτηση όσον αφορά τους τίτλους που ακούσαµε
σήµερα σχετικά µε το ότι ο βιασµός γίνεται πληµµέληµα.
Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η πρόνοια, οι προβλέψεις των ρυθµίσεων του άρθρου 336 ήταν η πρόταση της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία είχε µια σταθερή νοµική κατεύθυνση. Η
παρουσία της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής εδώ σήµερα,
που πραγµατικά νοµίζω ότι είναι και ιστορική και τιµητική, επέτρεψε τη συζήτηση ακόµη και στην Αίθουσα αυτή αυτού του συγκεκριµένου ζητήµατος το οποίο δηµιουργήθηκε.
Έτσι, µε τη σύµφωνη γνώµη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής και µαζί µε νοµοτεχνικές ρυθµίσεις, νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες είναι αµιγώς νοµοτεχνικές, η νέα διάταξη,
λοιπόν, θα έχει ως εξής: Στην παράγραφο, λοιπόν, 5 «Όποιος,
εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιµωρείται µε κάθειρξη ως δέκα έτη.». Τελειώσαµε και µε αυτό.
Παρακαλώ να χαιρετίσουµε πραγµατικά το γεγονός ότι η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µε τη σταθερή της άποψη µπόρεσε
ακόµα και την τελευταία στιγµή να αφουγκραστεί αυτό που συνέβαινε, προκειµένου να δώσει µια λύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις έχουν κατατεθεί ήδη, είναι αµιγώς
τεχνικές, πέραν και της αποδοχής των δύο ζητηµάτων που έθεσε
ο σεβαστός δάσκαλος Δικαίου Νίκος Παρασκευόπουλος όσον
αφορά την αλλαγή στον τίτλο «Ειδικά µέτρα επιείκειας». Όπου
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έχουµε «µέτρα επιείκειας», τα λέµε πλέον «ευνοϊκά µέτρα» και
αντίστοιχα όπου έχουµε «ειδικά µέτρα επιείκειας» τα λέµε «ειδικά
ευνοϊκά µέτρα». Αυτά ήθελα να πω σε σχέση µε τη µεταφορά του
άρθρου των βασανιστηρίων. Τελειώσαµε και µε τις νοµοτεχνικές.
Πάµε τώρα στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Το µεγάλο στοίχηµα, κατά τη γνώµη µου, στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ήταν
αυτό που είπαµε και πριν, δηλαδή η καθηµερινότητα του πολίτη,
το αίσθηµα ασφάλειας που µπορεί να έχει ο πολίτης µέσα στην
ποινική διαδικασία, η ποιοτική αναβάθµιση της ποινικής δίκης,
αλλά και η ταχύτητα -όχι η προχειρότητα- προκειµένου ο πολίτης
να αισθάνεται πράγµατι την ασφάλεια που χρειάζεται µέσα στην
ποινική δίκη και το αίσθηµα ότι µπορεί να δικαιωθεί µέσα στην
ποινική δίκη. Πότε; Μετά από οκτώ χρόνια µιας οικονοµικής λαίλαπας.
Αυτή η οικονοµική λαίλαπα έτεινε σχεδόν να καταστρέψει τη
σχέση εµπιστοσύνης του πολίτη τόσο προς τη δικαιοσύνη όσο
και προς την πολιτική.
Είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία, µετά από όλα αυτά τα
χρόνια εφαρµογής των µνηµονιακών πολιτικών που ξέρουµε ότι
επέδρασαν και στην απονοµή του Ποινικού Δικαίου και στις διατάξεις. Παρακολουθήσαµε οκτώ χρόνια µνηµονιακών ποινικών
διατάξεων, που κατά τη γνώµη µου πρέπει να τις αποτυπώσουµε
σε έναν κατάλογο διατάξεων του δίκαιου της µνηµονιακής ανάγκης και να τις αφήσουµε για πάντα πίσω µας.
Σε αυτό, λοιπόν, το µεγάλο στοίχηµα για µία νέα δίκη νοµίζω
ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό να δούµε τους εναλλακτικούς τρόπους, την ποινική διαταγή, την αποχή από την ποινική δίωξη, την
ποινική συνδιαλλαγή και την ποινική διαπραγµάτευση. Νοµίζω ότι
αυτοί οι τέσσερις θεσµοί είναι οι εξαιρετικά σηµαντικοί που προκύπτουν από τα νέα κείµενα του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Σε αυτόν τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας ενδυναµώνεται
ο ρόλος του εισαγγελέα, προβλέπεται ο εµπλουτισµός της ποινικής δίκης µε στοιχεία της κατηγορητικής δίκης ως προς τον
ρόλο του δικαστή στην εξέταση µαρτύρων, αλλά και ως προς τις
διαδικασίες της εναλλακτικής περάτωσης της δίκης. Υιοθετείται
η ευρωπαϊκή τάση διεύρυνσης του θεσµού της αποχής, όπως είπαµε πριν, από την ποινική δίωξη.
Επίσης, ενισχύονται οι θεσµοί διαφύλαξης της αµεροληψίας
των δικαστικών προσώπων, λόγου χάριν µε την πρόβλεψη αποκλεισµού συµµετοχής στη σύνθεση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου στον Άρειο Πάγο του εισαγγελέα που συνέπραξε πρώτο
βαθµό στην έκδοση της απόφασης.
Απαλείφεται η δυνατότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης να παραγγέλλει προκαταρκτική εξέταση και σωστά.
Ενσωµατώνονται οι προβλέψεις για τις ειδικές εισαγγελίες
στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Απλοποιείται η διαδικασία της πολιτικής αγωγής. Απαλλάσσεται από αυτήν την αντιστοίχιση, από αυτήν την αξίωση αποζηµίωσης και συνδέεται άρρηκτα πλέον και µοναδικά µε το ποινικά
ενδιαφέρον µέγεθος της υποστήριξης της κατηγορίας.
Αποσαφηνίζονται, επαναπροσδιορίζονται σαφέστερα τα δικαιώµατα των διαδίκων, της ακρόασης, της ενηµέρωσης, της επικοινωνίας µε τα τρίτα πρόσωπα.
Αναδιαρθρώθηκε η καθ’ ύλην αρµοδιότητα των δικαστηρίων
και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Θυµόµαστε όλοι τη συζήτηση η οποία είχε επικρατήσει σε σχέση µε την αναγκαιότητα του
µονοµελούς εφετείου, σε σχέση µε τα κακουργήµατα.
Επειδή εδώ νοµίζω ότι έχει ασκηθεί κριτική και έχει γίνει µια
συζήτηση από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς σε σχέση µε
το ζήτηµα της κατάργησης του µονοµελούς, το οποίο πλέον θα
ρυθµίζει διαδικαστικά ζητήµατα που θα αφορούν, για παράδειγµα, την επικύρωση της ποινικής διαπραγµάτευσης, η διάρθρωση όλου του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας είναι τέτοια που
ουσιαστικά επιτρέπει να εφαρµοστούν αυτές οι διαδικασίες. Θα
αποσυµφορηθεί µε τέτοιο τρόπο η ποινική δίκη, ούτως ώστε
πράγµατι το µονοµελές εφετείο ουσίας να µην είναι πλέον αναγκαίο.
Επίσης, πολύ σηµαντικό αίτηµα διαδίκων και δικηγόρων και
της κοινωνίας εδώ και χρόνια ήταν το θέµα της τήρησης πρακτικών µε τη φωνοληψία και µε την τηλεδιάσκεψη και µε την εικονοτηλεδιάσκεψη, ώστε να παρασχεθεί στην πολιτεία το αναγκαίο
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νοµοθετικό έρεισµα για την περαιτέρω εισαγωγή των σύγχρονων
µέσων στην ποινική δίκη.
Προσαρµόστηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις, απαιτήσεις δικαιοκρατίας, όπως ήταν η θεσµοθέτηση αληθινής και όχι τυπικής
αιτιολογίας των προϋποθέσεων εφαρµογής τους. Έχουµε προβλέψει διευκολύνσεις για την ανάκτηση των προϊόντων από εγκληµατικές δραστηριότητες στη λογική της επιστροφής των
λεγόµενων «κλεµµένων» από τις πράξεις οικονοµικού εγκλήµατος ή διαφθοράς. Εκσυγχρονίζονται οι προβλέψεις για τα ένδικα
µέσα.
Προβλέφθηκε, επίσης, αυξηµένη αποζηµίωση ως και υπερδιπλασιασµού για τους αδίκως κρατηθέντες και απλουστεύθηκε η
σχετική διαδικασία.
Και προχωρώ σε λίγες ακόµα παρατηρήσεις σε σχέση µε τον
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Σχετικά µε την ποινική συνδιαλλαγή, θα είναι άρθρο 301 και
επόµενα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Εκεί προβλέπονται τα κακουργήµατα στα οποία µπορούν να εφαρµοστούν,
άρθρα 216 και 242, στα εγκλήµατα χωρίς βία ή απειλή που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας.
Με αυτόν τον τρόπο, µέχρι την περάτωση της ανάκρισης, θα
καλείται ο κατηγορούµενος και ο παθών, προκειµένου να βρουν
και µέσω των συνηγόρων τους, τη λεγόµενη συνδιαλλαγή. Προβλέπονται όλες αναλυτικά οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν
από κει και πέρα, πριν την περάτωση της ανακρίσεως και µέχρι
την περάτωση της ανακρίσεως.
Σχετικά µε τα θέµατα της ποινικής διαπραγµάτευσης πάλι σε
περιπτώσεις αυτεπαγγέλτων διωκόµενων εγκληµάτων, εξαιρουµένων των κακουργηµάτων που απειλούνται µε ποινή ισόβιας κάθειρξης, εδώ θα έχουµε τη δυνατότητα δηλαδή του
κατηγορουµένου να συµφωνήσει, να διαπραγµατευτεί µε την εισαγγελική αρχή την ποινή που θα του επιβληθεί. Αυτό θα είναι
πια το µοναδικό αντικείµενο, η επιβλητέα κύρια ή παρεπόµενη
ποινή.
Είναι πάρα πολλές οι παρατηρήσεις και καταλαβαίνω ότι η συζήτηση γίνεται και αρκετά τεχνική. Καταλαβαίνω, επίσης, ότι σε
όλη αυτήν τη διαδροµή αυτής της εργασίας και όλων αυτών των
άρθρων δεν θα µπορούσα να είµαι αντίστοιχος στην καταγραφή
σήµερα σε αυτό τον σύντοµο χρόνο σε αυτήν τη διαδικασία προς
την ποιότητα και το µέγεθος αυτής της κορυφαίας µεταρρύθµισης. Οπότε, ως προς αυτό, να είστε επιεικείς µαζί µου σήµερα.
Ολοκληρώνω σιγά σιγά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως φάνηκε ήδη από τα δύο
σχέδια Ποινικών Κωδίκων, επελέγη να εισαχθούν προς ψήφιση
εν όψει του γεγονότος ότι παρά τις ενδεχόµενες διαφοροποιήσεις ή διαφωνίες ως προς επιµέρους σηµεία τους, στο σηµαντικότερο βαθµό επιτυγχάνουν να συγκεράσουν τους στόχους
του εκσυγχρονισµού της ποινικής µας νοµοθεσίας και της προσέγγισής της και πάλι µετά από πολλές δεκαετίες παρέκβασης
από τα αρχικά τους πρότυπα στο συµβαίνον στην Ευρώπη.
Όπως ευχερώς θα διαπιστώσει κάποιος ανατρέχοντας στις οικείες εισηγητικές εκθέσεις, τα κείµενα αυτά είναι κατ’ εξοχήν
καρποί της φιλελεύθερης αντίληψης στο Ποινικό Δίκαιο. Καταφέρνουν να συνδυάσουν τα σύγχρονα αιτήµατα για επιτάχυνση
των διαδικασιών ενός κόσµου που τρέχει µε πολύ µεγάλες ταχύτητες και της διαφύλαξης των δικαιωµάτων των πολιτών απέναντι
στην ποινική εξουσία.
Ο τρόπος που το κάνουν αυτό δεν είναι µε εµπνεύσεις που
έχουν προς τα µέσα, κοίταγµα σε µια φοβερή για τις διεθνείς
εξελίξεις τάση, αλλά αξιοποιώντας τη διαχρονική σχέση της ποινικής θεωρίας της πατρίδας µας µε οικείους χώρους και σχολές
σκέψεις της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Επελέγη, λοιπόν, αποβλέποντας στον στρατηγικό στόχο της
εισαγωγής µιας σύγχρονης και ταυτόχρονα ανθρωπιστικής και
δικαιοκρατικής νοµοθεσίας, η υποβολή τους προς ψήφιση ως
κωδίκων από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόµµα της Αριστεράς αφουγκράζεται σταθερά
τα κινήµατα και τις ανάγκες των φυλακισµένων και των ανθρώπων που τίθενται στο περιθώριο από τους µηχανισµούς της ποινικής εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα –και αυτή είναι µια σχέση
αµφίδροµη, η οποία δεν θα πρέπει να παρεξηγείται και να δια-
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στρεβλώνεται από κανέναν- αφουγκράζεται την ανάγκη για
ασφάλεια του πολίτη, αφού είναι γνωστό ότι οι δικαιοκρατικές
εγγυήσεις έχουν τεθεί για όλους.
Ο καθένας µπορεί να βρεθεί απέναντι στην ποινική καταστολή
που ξεκινά κάποιες φορές και µε πρωτοβουλία οργάνων του κράτους που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή που σφάλλουν στον
τρόπο που την κάνουν, ενδεχοµένως γιατί προσπαθούν να την
ασκήσουν σε αντίξοες συνθήκες. Όλοι µπορούµε να είµαστε
δράστες και θύµατα.
Είναι, λοιπόν, µια συγκυρία για να διατυπωθεί το εξής συµπέρασµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που λοιδορήθηκε όλο αυτό το διάστηµα ως
αποσυνάγωγος της θεσµικής αντίληψης και των µεταρρυθµιστικών πρωτοβουλιών, είναι εν τέλει εκείνος που αναλαµβάνει το
βάρος να κάνει τοµές µε υψηλό κοινωνικό ενδιαφέρον και βάθος
χωρίς να λογαριάζει το πολιτικό κόστος ή να κρύβεται από τα
προβλήµατα.
Και το κάνει αυτό προσανατολισµένος στην ευρωπαϊκή δικαιοταξία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αποδεικνύοντας σταθερά ότι
οι συγκρούσεις που ανέδειξε στον ευρωπαϊκό χώρο ήταν για περισσότερη δικαιοσύνη στη λειτουργία των θεσµών και τη συνύπαρξη των λαών στην ήπειρό µας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ που λοιδορείται µε κάθε ευκαιρία για απαξίωση της
δικαιοσύνης, προσπαθεί να αναλάβει εκείνες τις τοµές που θα
βγάλουν τη δικαιοσύνη από το τέλµα της στασιµότητας και του
ατέρµονου χρόνου απονοµής της που την έβαλαν οι πρακτικές
τόσων χρόνων.
Η Κυβέρνηση αυτή είναι που παρ’ ότι καταγγέλλεται κάθε λίγο
ως Κυβέρνηση των λαϊκιστών, προσπαθεί να δώσει µε αυτό το
νοµοθέτηµα ισχυρό πλήγµα στις λογικές του ποινικού λαϊκισµού.
Αναφορικά µε αυτά για τα οποία κατηγορήθηκε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση
µε τα θέµατα της δικαιοσύνης και τον τρόπο που η Κοινοβουλευτική Οµάδα ανταποκρίθηκε ως προς τα αιτήµατα της δικαιοσύνης και τα διαδικαστικά ζητήµατα που προέκυπταν από την
εισαγωγή στο Κοινοβούλιο των ποινικών δικογραφιών, κυρίως,
σε σχέση µε εµπλοκές πολιτικών προσώπων, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ τήρησε και την κοινοβουλευτική τάξη και το
Σύνταγµα. Για όλα αυτά που ακούστηκαν και όλα αυτά που γράφτηκαν σε σχέση µ’ αυτή τη συµπεριφορά, η τελευταία καθαρή
απάντηση προς το παρόν είναι ο συγκεκριµένος νέος Ποινικός
Κώδικας και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας.
Είναι σηµαντική η κατάργηση του ν.1608/1950. Για όσους διαδίδουν τις τελευταίες µέρες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη Βουλή,
γιατί διευθετεί ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε δική του ευθύνη
για τη διακυβέρνησή του, θα ήθελα να θυµίσω την αιτιολογική
έκθεση του δρακόντειου και τόσο αναποτελεσµατικού
ν.1608/1950, που είναι ένα καλό παράδειγµα για το ότι η δεξιά
παράταξη στην Ελλάδα διαχρονικά πολιτευόταν µέσω των «fake
news» και της προπαγάνδας, αφού εκεί προτάσσεται η πάταξη
της διαφθοράς λόγω ενός σκανδάλου λαθρεµπορίας χρυσού,
που χρεώθηκε στους κοµµουνιστοσυµµορίτες.
Η απάντηση είναι, βέβαια, το κύρος των προσώπων της επιτροπής, η γνωστή στην κοινωνία ανεξαρτησία τους απέναντι σε
κάθε κόµµα, η διάρκεια των εργασιών τους που είναι ανώτερη
των δέκα ετών, η διαβούλευση από την οποία αναδείχθηκε κλίµα
συναίνεσης. Υπήρξε κλίµα συναίνεσης µέχρι προχθές, όπου τα
κόµµατα της Νέας Δηµοκρατίας και του Κινήµατος Αλλαγής αποφάσισαν να αλλάξουν τη στάση τους –µε συγκεκριµένες βέβαια
εξαιρέσεις, καθώς είδαµε µία κορυφαία εξαίρεση σήµερα από
τον κ. Βαγγέλη Βενιζέλο- και να αποστασιοποιηθούν, προκειµένου όπως είπα και το πρωί, να µπορέσουν να αποκτήσουν όποια
µετέπειτα σχέση θα ήθελαν –εννοώ και σε επίπεδο επικοινωνίας,
γιατί ξέρετε ότι είναι πολύ σηµαντική η επικοινωνία στην εποχή
που ζούµε- ως προς τους κώδικες αυτούς.
Αυτό είναι που µας στέρησε ένα κλίµα συναίνεσης ως προς τα
τεχνικά ζητήµατα που θα µπορούσαν να απασχολήσουν τους
δύο αυτούς κώδικες. Συνεπώς πιστοί στην κατάθεση του νοµοθετήµατος που προβλέπει την έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου και
στο γεγονός ότι είναι καλό να αποφευχθούν πολύ µεγάλα διαστήµατα µεταξύ του χρόνου ψήφισης και του χρόνου έναρξης
και προκειµένου να µη διαταραχθούν δίκες οι οποίες µπορούν
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να διαρκέσουν όλο αυτό το µεσοδιάστηµα, ακόµη και των τεσσάρων µηνών, προκρίθηκε η 1η Ιουλίου. Είναι η ηµεροµηνία έναρξης των Θερινών Τµηµάτων. Για το πρακτικό του πράγµατος
καταλαβαίνουµε όλοι ότι τα δικαστήριά µας είναι κλειστά. Θα
υπάρχει εν όψει και των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου ο αναγκαίος χρόνος, προκειµένου όλοι οι εµπλεκόµενοι στις ποινικές
δίκες να λάβουν –επιτρέψτε µου τον όρο- τα µέτρα τους. Έτσι
νοµίζω ότι δηµιουργείται ένας ασφαλής διάδροµος σε σχέση µε
τον τρόπο υλοποίησης και εφαρµογής αυτών των δύο κωδίκων.
Αµέσως, λοιπόν, µετά την κατάθεσή τους βρήκαν µια πρόφαση
για να απέχουν από τη διαδικασία αυτή. Ο λόγος είναι σαφής και
τον επαναλαµβάνω. Δεν θέλουν να δεχθούν το πολιτικό κόστος
των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων στο πεδίο της αντεγκληµατικής
τους πολιτικής και δεν θα µπορούσαν να αντιπαρατεθούν.
Προσπαθούσαµε να σκεφτούµε µε τα µέλη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής –ολοκληρώνω µ’ αυτό και ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε και εσάς αλλά και το Σώµα για την ανοχή σας
στον χρόνο- πώς θα ήταν αυτή η µέρα, πώς θα µπορούσε να είναι
µια µέρα ψήφισης των νέων Ποινικών Κωδίκων.
Η απάντηση είναι ότι κάπως έτσι θα ήταν µε παρόντες αυτούς
που θα είχαν την τόλµη να το κάνουν, µε απόντες αυτούς που
δεν τόλµησαν όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν να κάνουν όλα
τα σχέδια Ποινικών Κωδίκων που παρέµειναν στα υπουργικά
συρτάρια εδώ και χρόνια. Κάπως έτσι θα ήταν. Με την παρουσία
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σας νιώσατε και εσείς -και απευθύνοµαι στα µέλη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής- αυτό που σας έλειπε στην εικόνα των
εργασιών σας. Είναι αυτή εδώ η επίπονη διαδικασία εντός του
Κοινοβουλίου, αυτή η απόλυτη δηµοκρατική διαδικασία, το δηµοκρατικό αίτηµα, όπως σας αποτυπώθηκε ακόµη και την τελευταία στιγµή, προκειµένου και εσείς να δείτε, να αφουγκραστείτε
και να πάρετε ακόµη και την τελευταία στιγµή συγκεκριµένες
αποφάσεις. Αυτή ήταν µία εµπειρία, όσο καιρό στέκεστε έξω από
αυτό και συζητάτε για τη λεγόµενη βούληση του νοµοθέτη ή βλέπετε κάποια λάθη τα οποία δεν καταλαβαίνετε πώς έχουν προκύψει στη νοµοθέτηση. Κάπως έτσι είναι και κάπως έτσι λύνονται.
Αυτό όµως αυτή η διαδικασία που έγινε σήµερα, είναι αυτή που
επέτρεψε τελικά να προχωρήσουµε σε αυτή τη µεταρρύθµιση.
Δεν θα µπορούσε, λοιπόν, στο ερώτηµα που έθεσα να είναι
διαφορετικά. Η Αριστερά πάντα γράφει ιστορία, επειδή δεν έχει
ιδιοτέλεια και δεν έχει κανένα ειδικό σκοπό να γράψει την ιστορία, γι’ αυτό και τη γράφει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Καταθέτω και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιχαήλ Καλογήρου καταθέτει για τα
Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους, από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Καρδίτσας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Και τώρα θα κάνουµε µία µικρή διακοπή µέχρι οι υπηρεσίες να
ανταποκριθούν στο τέλος των ντοκουµέντων που πρέπει να ετοιµάσουν.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό για να δώσει κάποιες
περαιτέρω διευκρινίσεις για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γιατί
δεν είχε προλάβει προηγουµένως.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατατέθηκαν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις τόσο στο σχέδιο του
Ποινικού Κώδικα όσο και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Όπως
είπα και κατά την τελευταία τοποθέτηση, είναι αµιγώς νοµοτεχνικές σε σχέση µε ορθογραφικά λάθη, σηµεία στίξης, κόµµατα
κ.λπ. πέραν των δύο ουσιαστικών βελτιώσεων.
Η µία αφορούσε την πέµπτη παράγραφο του άρθρου 336 σε
σχέση µε τον βιασµό. Οι άλλες δύο αφορούσαν τη µεταφορά της
διάταξης του άρθρου των βασανιστηρίων. Αυτές οι δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις επιφέρουν -και προς καταχώριση στα Πρακτικά- σχετικές τροποποιήσεις και στις εισηγητικές εκθέσεις,
στην αιτιολογική έκθεση των δύο κωδίκων. Το λέω προς καταγραφή στα Πρακτικά.
Δεύτερον, για λόγους ιστορικότητας και για να παραµείνει επίσης στα Πρακτικά, θα ήθελα µαζί µε όλες τις ευχαριστίες τις
οποίες έχω αναφέρει από το πρωί, να ευχαριστήσω ειδικά τον
συνεργάτη και φίλο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Γεώργιο Σάρλη, χωρίς τον οποίον δεν θα µπορούσαµε
να έχουµε ολοκληρώσει αυτή την πολύ µεγάλη προσπάθεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό για τις διευκρινίσεις που έδωσε για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των
άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Ποινικού
Κώδικα».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
Ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): H Νέα Δηµοκρατία, η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας απουσιάζουν.
Το Ποτάµι;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα» έγινε δεκτό επί της
αρχής οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο, όπως τροποποιήθηκε;
Ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): H Νέα Δηµοκρατία, η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας απουσιάζουν.
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Το Ποτάµι;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, οµοφώνως.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
Ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): H Νέα Δηµοκρατία, η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας απουσιάζουν.
Το Ποτάµι;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό οµοφώνως.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Ποινικού
Κώδικα» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
Ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): H Νέα Δηµοκρατία, η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας απουσιάζουν.
Το Ποτάµι;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Το σχέδιο νόµου έγινε
δεκτό και στο σύνολο οµοφώνως.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Ποινικού
Κώδικα» έγινε δεκτό οµοφώνως, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο Πρώτο
Κυρώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος
ο Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συντάχθηκε
από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 74 παρ. 1α του ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’74), µε την απόφαση
38882/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την απόφαση 80884/Φ.279/8.11.2018 (ΦΕΚ τ.
ΥΟΔΔ 676/15.11.2018) και συµπληρώθηκε µε διαδοχικές αποφάσεις του ίδιου Υπουργού, και έχει ως εξής:
«ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Καµία ποινή χωρίς νόµο
Έγκληµα δεν υπάρχει χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την
τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της καθώς και την
επιβλητέα γι’ αυτή ποινή.
Άρθρο 2
Αναδροµική ισχύς του ηπιότερου νόµου
1. Αν από την τέλεση της πράξης ως την αµετάκλητη εκδίκασή
της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόµων, εφαρµόζεται αυτή
που στη συγκεκριµένη περίπτωση οδηγεί στην ευµενέστερη µε-
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ταχείριση του κατηγορουµένου.
2. Αν µεταγενέστερος νόµος χαρακτήρισε την πράξη µη αξιόποινη (ανέγκλητη), παύει η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της, όπως και η εκτέλεση των
µέτρων ασφαλείας.
Άρθρα 3 - 4
(Καταργούνται)
ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Άρθρο 5
Εγκλήµατα που τελέστηκαν στην ηµεδαπή
1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται σε όλες τις πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας, ακόµη και από
αλλοδαπούς. Επίσης εφαρµόζονται και στις πράξεις συµµετοχής
που τελέστηκαν στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, αν η
κύρια πράξη, για την οποία δεν υπάρχει δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, είναι αξιόποινη και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους.
2. Πλοία ή αεροσκάφη ελληνικά θεωρούνται έδαφος της επικράτειας οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εκτός αν σύµφωνα µε
το διεθνές δίκαιο υπόκεινται σε αλλοδαπό νόµο.
Άρθρο 6
Εγκλήµατα ηµεδαπών στην αλλοδαπή
1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και για πράξη που
χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργηµα ή πληµµέληµα και
τελέστηκε στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, αν αυτή, µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της, είναι αξιόποινη και κατά τους νόµους της χώρας στην οποία τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε
πολιτειακά ασύντακτη χώρα.
2. Η ποινική δίωξη ασκείται και εναντίον αλλοδαπού, ο οποίος
κατά την τέλεση της πράξης ήταν ηµεδαπός. Επίσης ασκείται και
εναντίον εκείνου που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια µετά την
τέλεση της πράξης.
3. Στα πληµµελήµατα, ακόµη και όταν διώκονται αυτεπαγγέλτως, οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται
µόνο εφόσον υπάρχει έγκληση του παθόντος ή αίτηση της Κυβέρνησης της χώρας όπου τελέστηκε το πληµµέληµα.
Άρθρο 7
Εγκλήµατα αλλοδαπών στην αλλοδαπή
1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και κατά αλλοδαπού για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή και χαρακτηρίζεται
από αυτούς ως κακούργηµα ή πληµµέληµα, αν η πράξη αυτή
στρέφεται εναντίον Έλληνα πολίτη και είναι αξιόποινη, µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της, και κατά τους νόµους της χώρας
όπου τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντακτη
χώρα. Ως Έλληνας πολίτης για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου λογίζεται και το κυοφορούµενο που θα αποκτήσει
µε τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τα νοµικά
πρόσωπα που εδρεύουν στην ηµεδαπή.
2. Η διάταξη της παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου έχει και
εδώ εφαρµογή.
Άρθρο 8
Εγκλήµατα στην αλλοδαπή που τιµωρούνται πάντοτε κατά
τους ελληνικούς 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 προδοσία της χώρας σε βάρος του ελληνικού κράτους,
β) εγκλήµατα που αφορούν τη στρατιωτική υπηρεσία και την
υποχρέωση στράτευσης στην Ελλάδα,
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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 ή απευθύνεται προς υπάλληλο του ελληνικού κράτους ή έλληνα υπάλληλο οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άσκηση της
υπηρεσίας τους ή σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων
τους,
ε) ψευδορκία σε διαδικασία που εκκρεµεί στις ελληνικές
αρχές,
στ) τροµοκρατικές πράξεις,
ζ) πειρατεία,
η) εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα,
θ) παράνοµη εµπορία ναρκωτικών,
ι) εµπορία ανθρώπων,
ια) κάθε άλλο έγκληµα, για το οποίο ειδικές διατάξεις ή διεθνείς συµβάσεις υπογραµµένες και επικυρωµένες από το ελληνικό κράτος προβλέπουν την εφαρµογή των ελληνικών ποινικών
νόµων.
Άρθρο 9
Ακαταδίωκτο εγκληµάτων που τελέστηκαν
στην αλλοδαπή
1. Η ποινική δίωξη για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή
αποκλείεται: α) αν ο υπαίτιος δικάστηκε για την πράξη αυτή στην
αλλοδαπή και αθωώθηκε ή αν, σε περίπτωση που καταδικάστηκε,
έχει εκτίσει ή εκτίει νοµίµως την ποινή του, β) αν, σύµφωνα µε
τον αλλοδαπό νόµο, η πράξη έχει παραγραφεί ή η ποινή που επιβλήθηκε έχει παραγραφεί ή έχει χαριστεί, γ) αν, σύµφωνα µε τον
αλλοδαπό νόµο, χρειάζεται έγκληση για τη δίωξη της πράξης και
τέτοια έγκληση είτε δεν υποβλήθηκε είτε ανακλήθηκε.
2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν ισχύει για τις πράξεις που
ορίζει το άρθρο 8.
3. Η ποινική δίωξη αποκλείεται αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση για την ίδια πράξη από δικαστήριο κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 10
Υπολογισµός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή
Η ποινή που εκτίθηκε ολικά ή µερικά στην αλλοδαπή, αν επακολουθήσει καταδίκη στην ηµεδαπή για την ίδια πράξη, αφαιρείται από την ποινή που επέβαλαν τα ελληνικά δικαστήρια.
Άρθρο 11
Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων
1. Αν Έλληνας καταδικαστεί στην αλλοδαπή για πράξη που,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των ηµεδαπών νόµων, συνεπάγεται παρεπόµενες ποινές, το αρµόδιο δικαστήριο των πληµµελειοδικών
µπορεί να επιβάλει τις ποινές αυτές.
2. Το αρµόδιο δικαστήριο των πληµµελειοδικών µπορεί επίσης
να επιβάλει τα µέτρα ασφάλειας που προβλέπουν οι ελληνικοί
νόµοι σε όποιον καταδικάστηκε ή αθωώθηκε στην αλλοδαπή.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν ισχύουν
στην περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3.
III. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ
Άρθρο 12
Ειδικοί ποινικοί νόµοι
Οι διατάξεις του γενικού µέρους του Ποινικού Κώδικα εφαρµόζονται και σε αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται σε ειδικούς νόµους, αν οι νόµοι αυτοί δεν ορίζουν διαφορετικά µε ρητή
διάταξή τους.
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Άρθρο 13
Έννοια όρων του Κώδικα
Στον Κώδικα οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται µε την εξής
σηµασία:
α) Υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόµιµα έχει ανατεθεί,
έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δηµόσιας, δηµοτικής
ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.
β) Οικείοι είναι όσοι συνδέονται µε δεσµό νόµιµης συγγένειας
σε ευθεία γραµµή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι ανάδοχοι
γονείς και τα ανάδοχα τέκνα, οι επίτροποι ή επιµελητές του υπαίτιου και όσοι βρίσκονται υπό την επιτροπεία ή επιµέλεια του υπαιτίου, οι σύζυγοι, οι συµβιούντες µε σταθερή συµβίωση ή µε
σύµφωνο συµβίωσης, οι µνηστευµένοι, οι αδερφοί και οι σύζυγοί
τους ή οι συµβιούντες ως ανωτέρω µε αυτούς και οι µνηστήρες
των αδερφών, ακόµη κι αν ο γάµος, η συµβίωση ή η µνηστεία
έχουν λυθεί.
γ) Έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννοµη σηµασία όπως και
κάθε σηµείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός.
Έγγραφο είναι και κάθε µέσο το οποίο χρησιµοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή µνήµη υπολογιστή, µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή
αναπαραγωγή στοιχείων που δεν µπορούν να διαβαστούν άµεσα,
όπως επίσης και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο
οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή
ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον τα µέσα και τα υλικά
αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που
έχουν έννοµη σηµασία.
δ) Σωµατική βία συνιστά και η περιαγωγή άλλου σε κατάσταση
αναισθησίας ή ανικανότητας για αντίσταση µε υπνωτικά ή ναρκωτικά ή άλλα ανάλογα µέσα.
ε) Κατ’ επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από
την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από την υποδοµή που
έχει διαµορφώσει ο υπαίτιος µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης
της πράξης προκύπτει σκοπός του υπαιτίου για πορισµό εισοδήµατος.
στ) Πληροφοριακό σύστηµα είναι συσκευή ή οµάδα διασυνδεδεµένων ή σχετικών µεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων µία ή
περισσότερες εκτελούν, σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα, αυτόµατη
επεξεργασία ψηφιακών δεδοµένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδοµένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας,
ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την οµάδα
συσκευών µε σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και
τη συντήρηση των συσκευών αυτών.
ζ) Ψηφιακά δεδοµένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε µορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από
πληροφοριακό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος
που παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστηµα να εκτελέσει µια λειτουργία.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Ι. Η ΠΡΑΞΗ
Άρθρο 14
Έννοια της αξιόποινης πράξης
1. Έγκληµα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή σε εκείνον που
την τέλεσε, η οποία τιµωρείται από τον νόµο.
2. Στις διατάξεις των ποινικών νόµων ο όρος «πράξη» περιλαµβάνει και τις παραλείψεις.
Άρθρο 15
Έγκληµα που τελείται µε παράλειψη
1. Όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί
να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να προβεί σε
ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσµατος. Η ιδιαίτερη νο-

µική υποχρέωση πηγάζει από νόµο, σύµβαση ή προηγούµενη επικίνδυνη ενέργεια του υπαιτίου.
2. Στις περιπτώσεις των εγκληµάτων µε παράλειψη ο δικαστής
µπορεί να επιβάλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83).
Άρθρο 16
Τόπος τέλεσης της πράξης
Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος
διέπραξε ολικά ή µερικά την αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη,
καθώς και ο τόπος όπου επήλθε ή, σε περίπτωση απόπειρας,
έπρεπε να επέλθει σύµφωνα µε την πρόθεσή του το αποτέλεσµα.
Άρθρο 17
Χρόνος τέλεσης της πράξης
Χρόνος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο χρόνος κατά τον
οποίο ο υπαίτιος ενέργησε ή όφειλε να ενεργήσει. Ο χρόνος
κατά τον οποίο επήλθε το αποτέλεσµα είναι αδιάφορος.
Άρθρο 18
Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων
Οι αξιόποινες πράξεις διακρίνονται σε κακουργήµατα και
πληµµελήµατα. Κάθε πράξη που τιµωρείται µε κάθειρξη ισόβια
ή πρόσκαιρη είναι κακούργηµα. Κάθε πράξη που τιµωρείται µε
φυλάκιση ή περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ή
µόνο µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας είναι
πληµµέληµα.
Άρθρο 19
Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί
Αν µια πράξη που εκδικάστηκε είναι κακούργηµα ή πληµµέληµα, κρίνεται µε βάση τη βαρύτερη ποινή που καθορίζεται από
τον νόµο γι’ αυτή και όχι µε βάση την τυχόν ελαφρότερη ποινή
που επέβαλε ο δικαστής λόγω ελαφρυντικών περιστάσεων
(άρθρο 84) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο µείωσης της ποινής
σύµφωνα µε το άρθρο 83.
ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΡΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Άρθρο 20
Λόγοι άρσης του αδίκου
Εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 21, 22, 25, 304 παρ.
4, 308 παρ. 2, 367 και 371 παρ. 4, ο άδικος χαρακτήρας της πράξης αίρεται και όταν αυτή αποτελεί ενάσκηση δικαιώµατος ή εκπλήρωση καθήκοντος που προβλέπεται στο νόµο.
Άρθρο 21
Προσταγή
1. Δεν είναι άδικη η πράξη την οποία κάποιος επιχειρεί για να
εκτελέσει προσταγή που του έδωσε, σύµφωνα µε τους νόµιµους
τύπους, η αρµόδια αρχή, αν ο νόµος δεν επιτρέπει στον αποδέκτη της προσταγής να εξετάσει αν είναι νόµιµη ή όχι. Στην περίπτωση αυτή ως αυτουργός τιµωρείται εκείνος που έδωσε την
προσταγή.
2. Η διάταξη δεν εφαρµόζεται αν η προσταγή είναι προδήλως
αντισυνταγµατική ή παράνοµη.
Άρθρο 22
Άµυνα
1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε κατάσταση άµυνας.
2. Άµυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθεµένου στην
οποία προβαίνει το άτοµο προς υπεράσπιση του εαυτού του ή
άλλου από παρούσα και άδικη επίθεση που στρέφεται εναντίον
τους.
3. Το αναγκαίο µέτρο της άµυνας κρίνεται από τον βαθµό επι-
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κινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της προσβολής που
απειλείται, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από
τις υπόλοιπες περιστάσεις.
Άρθρο 23
Υπέρβαση άµυνας
Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άµυνας τιµωρείται, αν η υπέρβαση έγινε µε πρόθεση, µε ποινή ελαττωµένη, και αν έγινε από
αµέλεια, σύµφωνα µε τις σχετικές µε αυτήν διατάξεις. Μένει ατιµώρητος και δεν του καταλογίζεται η υπέρβαση, αν ενέργησε µε
αυτόν τον τρόπο εξαιτίας του φόβου ή της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση.
Άρθρο 24
Υπαίτια κατάσταση άµυνας
Δεν απαλλάσσεται από την ποινή που ορίζει ο νόµος όποιος
µε πρόθεση προκάλεσε την επίθεση άλλου για να διαπράξει
εναντίον του αξιόποινη πράξη µε το πρόσχηµα της άµυνας.
Άρθρο 25
Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο
1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος προς αποτροπή
παρόντος και αναπότρεπτου µε άλλα µέσα κινδύνου, ο οποίος
απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου
χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η προσβολή που προκλήθηκε
στον άλλο είναι σηµαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από την προσβολή που απειλήθηκε.
2. Η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται σε όποιον έχει καθήκον να εκτεθεί στον απειλούµενο κίνδυνο.
3. Η διάταξη του άρθρου 23 έχει αντίστοιχη εφαρµογή και
στην περίπτωση αυτού του άρθρου.
ΙΙΙ. Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 26
Υπαιτιότητα στα κακουργήµατα και πληµµελήµατα
Τα κακουργήµατα και πληµµελήµατα τιµωρούνται µόνο όταν
τελούνται µε δόλο. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζει
ειδικά ο νόµος, τα πληµµελήµατα τιµωρούνται και όταν τελούνται
από αµέλεια.
Άρθρο 27
Δόλος
1. Με δόλο (µε πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή
των περιστατικών που κατά τον νόµο απαρτίζουν την έννοια της
αξιόποινης πράξης, καθώς και όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη
του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται.
2. Όπου ο νόµος απαιτεί να έχει τελεστεί η πράξη εν γνώσει
ορισµένου περιστατικού, δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος. Και
όπου ο νόµος απαιτεί η πράξη να έχει τελεστεί µε σκοπό την πρόκληση ορισµένου αποτελέσµατος απαιτείται ο δράστης να έχει
επιδιώξει να προκαλέσει αυτό το αποτέλεσµα.
Άρθρο 28
Αµέλεια
Από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την
οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει
είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η
πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν
θα επερχόταν.
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Άρθρο 29
Ευθύνη από το αποτέλεσµα
Στις περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει ότι κάποια πράξη τιµωρείται µε βαρύτερη ποινή όταν έχει ορισµένο αποτέλεσµα, η πρόκληση του οποίου τυποποιείται ως αυτοτελές έγκληµα αµέλειας,
η ποινή αυτή επιβάλλεται στον αυτουργό ή στο συµµέτοχο µόνο
αν το αποτέλεσµα µπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον σε αµέλειά
τους, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη.
Άρθρο 30
Πραγµατική πλάνη
1. Δεν πράττει µε δόλο όποιος κατά το χρόνο τέλεσης της
αξιόποινης πράξης αγνοεί τα περιστατικά που τη συνιστούν. Αν
όµως η άγνοια αυτών των περιστατικών µπορεί να αποδοθεί σε
αµέλεια του υπαιτίου, η πράξη του καταλογίζεται ως έγκληµα
αµέλειας.
2. Δεν καταλογίζονται στο δράστη περιστατικά που κατά το
νόµο επαυξάνουν το αξιόποινο της πράξης του, αν τα αγνοούσε.
ΙV. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Άρθρο 31
Νοµική πλάνη
1. Μόνη η άγνοια του αξιοποίνου δεν αρκεί για να αποκλείσει
τον καταλογισµό.
2. Η πράξη όµως δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τελεί
αν αυτός δεν είχε συνείδηση του άδικου χαρακτήρα της λόγω
πλάνης που δεν µπορούσε να αποφύγει, µολονότι κατέβαλε την
οφειλόµενη από τις περιστάσεις και δυνατή γι’ αυτόν επιµέλεια
(συγγνωστή νοµική πλάνη). Αν ο υπαίτιος µπορούσε να αποφύγει
την πλάνη, η πράξη καταλογίζεται σε αυτόν, αλλά το δικαστήριο
µπορεί να του επιβάλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83).
Άρθρο 32
Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισµό
1. Η πράξη δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τελεί για να
αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο µε άλλα µέσα κίνδυνο, ο
οποίος απειλεί χωρίς δική του υπαιτιότητα το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή οικείου του, αν η προσβολή που προκλήθηκε
στον άλλο από την πράξη είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανάλογη µε την προσβολή που απειλήθηκε.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 25 εφαρµόζονται και εδώ.
Άρθρο 33
Αδυναµία αποφυγής του αδίκου
Η πράξη δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τέλεσε, αν κατά
την τέλεσή της αδυνατούσε να συµµορφωθεί προς το δίκαιο
λόγω ανυπέρβλητου για τον ίδιο διλήµµατος εξαιτίας σύγκρουσης καθηκόντων και η προσβολή που προκλήθηκε από την πράξη
είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανάλογη µε την προσβολή που απειλήθηκε.
Άρθρο 34
Ανικανότητα προς καταλογισµό
Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης της συνείδησης κατά τον
χρόνο τέλεσής της, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το
άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύµφωνα µε την αντίληψή
του για το άδικο αυτό.
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Άρθρο 35
Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας
1. Πράξη που κάποιος αποφάσισε σε κανονική ψυχική κατάσταση, αλλά που για την τέλεσή της έφερε τον εαυτό του σε κατάσταση διαταραγµένης συνείδησης ή σε κατάσταση πλήρους
αδυναµίας να ενεργήσει ή να παραλείψει, του καταλογίζεται ως
πράξη που τελέστηκε µε δόλο.
2. Αν η πράξη που τέλεσε σε τέτοια κατάσταση είναι άλλη από
εκείνη που είχε αποφασίσει, ο υπαίτιος τιµωρείται µε ποινή ελαττωµένη (άρθρο 83).
3. Πράξη που κάποιος πρόβλεψε ή µπορούσε να προβλέψει
ότι ενδέχεται να τελέσει αν οδηγηθεί σε κατάσταση διαταραγµένης συνείδησης ή σε κατάσταση πλήρους αδυναµίας να ενεργήσει ή να παραλείψει, του καταλογίζεται ως πράξη που τελέστηκε
από αµέλεια.
V. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 36
Μειωµένη ικανότητα καταλογισµού
1. Αν εξαιτίας κάποιας από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 34, δεν έχει εκλείψει εντελώς, µειώθηκε όµως σηµαντικά η ικανότητα για καταλογισµό, επιβάλλεται µειωµένη ποινή
(άρθρο 83).
2. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση υπαίτιας
κατά την έννοια του άρθρου 35 πρόκλησης της µειωµένης ικανότητας.
Άρθρα 37 – 41
(Καταργούνται)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
I. ΑΠΟΠΕΙΡΑ
Άρθρο 42
Έννοια και ποινή της απόπειρας
1. Όποιος, έχοντας αποφασίσει να τελέσει έγκληµα, αρχίζει να
εκτελεί την περιγραφόµενη στο νόµο αξιόποινη πράξη, τιµωρείται, αν το έγκληµα δεν ολοκληρώθηκε, µε µειωµένη ποινή (άρθρο
83).
2. Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ατιµώρητη την απόπειρα
πληµµελήµατος για το οποίο ο νόµος προβλέπει ποινή φυλάκισης όχι ανώτερη από ένα έτος ή µόνο χρηµατική ποινή ή παροχή
κοινωφελούς εργασίας, εκτιµώντας όλες τις περιστάσεις τέλεσης του εγκλήµατος.
3. Αν ο υπαίτιος απόπειρας ενός εγκλήµατος που τιµωρείται
βαρύτερα όταν έχει ορισµένο αποτέλεσµα (άρθρο 29), προκαλέσει µε υπαιτιότητά του το αποτέλεσµα αυτό, τιµωρείται µε την
ποινή του εκ του αποτελέσµατος διακρινόµενου εγκλήµατος µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 83, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται
βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη.
Άρθρο 43
(Καταργείται)
Άρθρο 44
Υπαναχώρηση
1. Η απόπειρα µένει ατιµώρητη αν ο δράστης, αφού άρχισε
την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης, δεν την ολοκλήρωσε µε τη
θέλησή του και όχι από εξωτερικά εµπόδια.
2. Αν ο δράστης αποτυχηµένου εγκλήµατος δεν επαναλάβει
άµεσα την πράξη του, µε δική του θέληση και όχι από εξωτερικά

εµπόδια, τιµωρείται µε την ποινή της απόπειρας µειωµένη στο
µισό.
3. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται
και ο δράστης που ολοκλήρωσε την πράξη του, παρεµπόδισε
όµως µε τη θέλησή του την επέλευση του αξιόποινου αποτελέσµατος. Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει την απόπειρα ατιµώρητη.
Τα ίδια ισχύουν και αν το αποτέλεσµα δεν επήλθε από άλλη αιτία
και o δράστης κατέβαλε πάντως σοβαρή προσπάθεια για να το
αποτρέψει. Οι πράξεις των εδαφίων α’ και γ’ µένουν ατιµώρητες,
αν πρόκειται για έγκληµα το αξιόποινο του οποίου εξαλείφεται
µε έµπρακτη µετάνοια.
4. Οι προηγούµενες παράγραφοι εφαρµόζονται και για τον
συµµέτοχο που µε τη θέλησή του εµπόδισε την ολοκλήρωση της
πράξης ή την επέλευση του αποτελέσµατος.
ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Άρθρο 45
Συναυτουργοί
Αν δύο ή περισσότεροι πραγµάτωσαν από κοινού, εν όλω ή εν
µέρει, τα στοιχεία της περιγραφόµενης στον νόµο αξιόποινης
πράξης, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός.
Άρθρο 46
Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας
1. Με την ποινή του αυτουργού τιµωρείται όποιος µε πρόθεση
προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη
που διέπραξε.
2. Όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να
τελέσει κάποιο έγκληµα, µε σκοπό να τον καταλάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκληµα ή ενώ επιχειρεί αξιόποινη προπαρασκευαστική του πράξη και µε τη θέληση να τον ανακόψει από
την αποπεράτωση του εγκλήµατος, τιµωρείται µε την ποινή του
αυτουργού µειωµένη στο µισό.
Άρθρο 47
Συνεργός
Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του
προηγούµενου άρθρου, πρόσφερε µε πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδροµή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της
άδικης πράξης που διέπραξε, τιµωρείται µε µειωµένη ποινή
(άρθρο 83). Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει την ποινή του αυτουργού, αν ο υπαίτιος προσφέρει άµεση συνδροµή κατά την τέλεση και στην εκτέλεση της πράξης, θέτοντας το αντικείµενο της
προσβολής στη διάθεση του φυσικού αυτουργού.
Άρθρο 48
Γενική διάταξη
Το αξιόποινο των συµµετόχων κατά τα άρθρα 46 και 47 είναι
ανεξάρτητο από το αξιόποινο εκείνου που τέλεσε την πράξη.
Άρθρο 49
Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις
1. Όπου ο νόµος, για να είναι µια πράξη αξιόποινη, απαιτεί ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις, αν αυτές υπάρχουν µόνο στον δράστη, τότε οι συµµέτοχοι κατά το άρθρο 46 παρ. 1 και 47
τιµωρούνται µε µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Αν όµως υπάρχουν
µόνο στο πρόσωπο των συµµετόχων, οι τελευταίοι τιµωρούνται
ως αυτουργοί και ο δράστης ως συνεργός.
2. Οι ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις ή άλλες περιστάσεις που
επιτείνουν, µειώνουν ή αποκλείουν την ποινή λαµβάνονται υπόψη
µόνο για εκείνο τον συµµέτοχο στον οποίο υπάρχουν.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ι. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 50
Είδη ποινών
Κύριες ποινές είναι: α) οι στερητικές της ελευθερίας, β) η χρηµατική ποινή και γ) η προσφορά κοινωφελούς εργασίας.
Άρθρο 51
Ποινές στερητικές της ελευθερίας
1. Ποινές στερητικές της ελευθερίας είναι η κάθειρξη, η φυλάκιση και ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων.
2. Για τις πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, η
ηµέρα υπολογίζεται σε είκοσι τέσσερις ώρες, η εβδοµάδα σε
επτά ηµέρες, ο µήνας και το έτος σύµφωνα µε το ηµερολόγιο
που ισχύει.
3. Ο χρόνος της ποινής επιµετράται πάντοτε σε πλήρεις ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες και έτη.
Άρθρο 52
Κάθειρξη
1. Η κάθειρξη είναι πρόσκαιρη και κατ’ εξαίρεση, εφόσον ο
νόµος το ορίζει ρητά, ισόβια.
2. Η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη ούτε είναι κατώτερη των πέντε ετών.
Άρθρο 53
Φυλάκιση
Η διάρκεια της φυλάκισης δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ούτε
είναι κατώτερη των δέκα ηµερών.
Άρθρο 54
Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων
Η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης
νέων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ούτε είναι κατώτερη των έξι
µηνών, αν για την πράξη που τελέστηκε ο νόµος απειλεί κάθειρξη
ως δέκα έτη. Αν η απειλούµενη κάθειρξη είναι ισόβια ή πρόσκαιρη ανώτερη από αυτήν του προηγούµενου εδαφίου, η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης δεν
υπερβαίνει τα οκτώ έτη ούτε είναι κατώτερη από δύο.
Άρθρο 55
Παροχή κοινωφελούς εργασίας
Η παροχή κοινωφελούς εργασίας δεν µπορεί να έχει διάρκεια
ανώτερη των επτακοσίων είκοσι ωρών ούτε να είναι κατώτερη
των εκατό ωρών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Άρθρο 56
(Καταργείται)
Άρθρο 57
Χρηµατική ποινή
1. Η χρηµατική ποινή προσδιορίζεται σε ηµερήσιες µονάδες.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις, η χρηµατική ποινή δεν µπορεί να είναι ανώτερη: α) από ενενήντα ηµερήσιες µονάδες όταν απειλείται ως µόνη κύρια ποινή, β) από εκατόν
ογδόντα ηµερήσιες µονάδες όταν απειλείται διαζευκτικά µε
ποινή στερητική της ελευθερίας και γ) από τριακόσιες εξήντα
ηµερήσιες µονάδες όταν απειλείται αθροιστικά µε ποινή στερητική της ελευθερίας.
3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις, το ύψος
κάθε ηµερήσιας µονάδας δεν µπορεί να είναι κατώτερο από ένα
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ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό ευρώ.
4. Με τον θάνατο του καταδικασθέντος διαγράφεται η χρηµατική ποινή. Σε καµία περίπτωση δεν εκτελείται εναντίον των κληρονόµων του.
Άρθρο 58
(Καταργείται)
ΙΙ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 59
Γενική διάταξη
Παρεπόµενες ποινές είναι: α) η αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων, β) η απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος, γ) η αφαίρεση
άδειας οδήγησης ή εκµετάλλευσης µεταφορικού µέσου, δ) η δηµοσίευση καταδικαστικής απόφασης και ε) η δήµευση.
Άρθρο 60
Αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων
1. Αν ο υπαίτιος καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει αποστέρηση της δηµόσιας θέσης ή
του δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώµατος που κατέχει, εφόσον
η πράξη του συνιστά βαριά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Η αποστέρηση επέρχεται µόλις η απόφαση γίνει αµετάκλητη.
Άρθρα 61 – 64
(Καταργούνται)
Άρθρο 65
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος
1. Αν ο υπαίτιος διέπραξε έγκληµα µε βαριά παράβαση των καθηκόντων του επαγγέλµατός του, για την άσκηση του οποίου
απαιτείται ειδική άδεια της αρχής, και εφόσον του επιβλήθηκε
ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον δύο ετών, το δικαστήριο µπορεί να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος
αυτού για χρονικό διάστηµα από ένα µήνα έως δύο έτη.
2. Η απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος αρχίζει µόλις η απόφαση γίνει αµετάκλητη και η διάρκειά της, εφόσον ο δράστης
κρατείται, υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας κατά την
οποία απολύεται από τη φυλακή.
Άρθρο 66
Αφαίρεση άδειας οδήγησης
ή εκµετάλλευσης µεταφορικού µέσου
1. Αν ο υπαίτιος διέπραξε έγκληµα που έχει άµεση σχέση µε
την οδήγηση ή την εκµετάλλευση µεταφορικού µέσου και εφόσον του επιβλήθηκε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον
έξι µηνών, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αφαίρεση της
άδειας οδήγησης που κατέχει, για όλα ή ορισµένου τύπου µεταφορικά µέσα, ή της άδειας εκµετάλλευσης αντιστοίχως για χρονικό διάστηµα από ένα µήνα ως ένα έτος.
2. Η διάταξη της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου
έχει και στην περίπτωση αυτή ανάλογη εφαρµογή.
Άρθρο 67
Δηµοσίευση καταδικαστικής απόφασης
1. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη δηµοσίευση της καταδικαστικής απόφασής του, αν το επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον.
2. Η δηµοσίευση διατάσσεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο
νόµος, ύστερα από αίτηση του παθόντος.
3. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος της δηµοσίευσης και
η υποχρέωση καταβολής της δαπάνης γι’ αυτήν.
4. Η απόφαση δηµοσιεύεται όταν καταστεί αµετάκλητη.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 68
Δήµευση
1. Αντικείµενα ή περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊόντα κακουργήµατος ή πληµµελήµατος το οποίο πηγάζει από δόλο,
καθώς και το τίµηµά τους, και όσα αποκτήθηκαν µε αυτά αµέσως
ή εµµέσως, επίσης και αντικείµενα ή περιουσιακά στοιχεία που
χρησίµευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης
µπορούν να δηµευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε
κάποιον από τους συµµετόχους. Αν τα παραπάνω αντικείµενα ή
περιουσιακά στοιχεία έχουν αναµειχθεί µε περιουσία που αποκτήθηκε από νόµιµες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε
δήµευση µέχρι την καθορισµένη αξία των αναµειχθέντων αντικειµένων.
2. Δήµευση δεν επιβάλλεται, όταν το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηµα διαδίκου ή τρίτου, κρίνει ότι αυτή είναι στη
συγκεκριµένη περίπτωση δυσανάλογη, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος να αποστερήσει τον καταδικασθέντα ή τρίτο, ιδίως την οικογένειά τους, από πράγµα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο
βιοπορισµό τους ή να προκαλέσει σε αυτούς υπέρµετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου,
το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ανάλογα περιορισµένη δήµευση
ή να επιβάλει χρηµατική ποινή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
3. Αν τα αντικείµενα ή τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 δεν υπάρχουν πλέον ή δεν έχουν βρεθεί, το δικαστήριο
µπορεί να επιβάλει δήµευση (αναπληρωµατική δήµευση) σε ίσης,
κατά το χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, αξίας περιουσιακά στοιχεία του δράστη.
4. Αν το δικαστήριο δεν µπορεί να επιβάλει δήµευση στα αντικείµενα ή περιουσιακά στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων, επειδή αυτά δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ή ανήκουν εν
όλω ή εν µέρει σε τρίτο, στον οποίο δεν µπορεί να επιβληθεί δήµευση, µπορεί να επιβάλει στον δράστη χρηµατική ποινή µέχρι
του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των αντικειµένων αυτών.
5. Η δήµευση επιβάλλεται σε τρίτο αν τα αντικείµενα ή περιουσιακά στοιχεία µεταβιβάσθηκαν, άµεσα ή έµµεσα, από τον
δράστη σε αυτόν ή αν αποκτήθηκαν από αυτόν ή περιήλθαν µε
άλλο τρόπο σε αυτόν, εφόσον κατά το χρόνο κτήσης των περιουσιακών στοιχείων γνώριζε ότι ενδέχεται να προέρχονται από
κακούργηµα ή πληµµέληµα εκ δόλου και ότι σκοπός της µεταβίβασής τους ήταν να αποφευχθεί η δήµευση. Η γνώση, σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο, πρέπει να προκύπτει από το συνδυασµό περισσότερων ειδικά αναφερόµενων στην απόφαση του δικαστηρίου περιστατικών, όπως ιδίως ότι η µεταβίβαση ή η
απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου πραγµατοποιήθηκε χωρίς
αντάλλαγµα ή µε αντάλλαγµα σηµαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία ή από εκείνο που θα προέκυπτε, µε βάση τη συνήθη
πρακτική, στις οικείες βιοτικές σχέσεις. Η δήµευση επιβάλλεται
στον τρίτο µόνο εφόσον δεν µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του
δράστη δήµευση του ανταλλάγµατος που έλαβε για τη µεταβίβαση ή αναπληρωµατική δήµευση. Όταν ο τρίτος είναι νοµικό
πρόσωπο, εξετάζεται αν υπήρχε η προβλεπόµενη γνώση σχετικά
µε την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων, σε όποιον έχει
εξουσία εκπροσώπησής του ή είναι εξουσιοδοτηµένος για τη
λήψη αποφάσεων ή για την άσκηση ελέγχου, στο πλαίσιο του νοµικού προσώπου ή της επιχείρησης ή σε όποιον ασκεί εν τοις
πράγµασι τα καθήκοντα αυτά.
6. Σε κάθε περίπτωση δήµευσης, το δικαστήριο αποφασίζει αν
αυτά που δηµεύθηκαν, επιβάλλεται να καταστραφούν ή αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το δηµόσιο συµφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύµατος.
ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 69
Γενική διάταξη
1. Μέτρα ασφαλείας, εκτός από τα προβλεπόµενα στα άρθρα
122 και 123, είναι: α) τα µέτρα θεραπείας ατόµων που πάσχουν
από ψυχική ή διανοητική διαταραχή και (β) η δήµευση κατά το
άρθρο 76.

2. Τα µέτρα ασφαλείας δεν µπορούν να επιβληθούν όταν η επιβολή τους παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας ενόψει της
βαρύτητας της πράξης που έχει τελεστεί, της πράξης που υπάρχει κίνδυνος να τελεστεί, καθώς και της έντασης αυτού του κινδύνου. Για την αξιολόγηση των όρων αυτών απαιτείται ειδική
αιτιολογία.
Άρθρο 69Α
Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής
1. Αν κάποιος που τέλεσε αξιόποινη πράξη, η οποία απειλείται
µε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους, απαλλάχθηκε από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής
(άρθρο 34), το δικαστήριο διατάσσει κατάλληλο για τη θεραπεία
του µέτρο, εφόσον κρίνει ότι, εξαιτίας της κατάστασής του, υπάρχει κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κίνδυνος, αν αφεθεί
ελεύθερος, να τελέσει και άλλα τουλάχιστον ανάλογης βαρύτητας
εγκλήµατα. Η διάταξη της απόφασης που αφορά στο θεραπευτικό
µέτρο εκτελείται µε φροντίδα της εισαγγελικής αρχής.
2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει για όλα τα εγκλήµατα
κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας που απειλούνται
µε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών µηνών.
Δεν ισχύει για τα εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας που δεν εµπεριέχουν χρήση βίας ή απειλή βίας.
3. Κατάλληλα θεραπευτικά µέτρα είναι: (α) η νοσηλεία σε ειδικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου, (β) η
νοσηλεία σε ψυχιατρικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού
νοσοκοµείου και (γ) η υποχρεωτική θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σε κατάλληλη
εξωνοσοκοµειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή εξωτερικά ιατρεία
δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου.
4. Οι προϋποθέσεις επιβολής του µέτρου βεβαιώνονται µε µία
τουλάχιστον πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται αµέσως
µετά τη σύλληψη και µε άλλη µία τουλάχιστον πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσιµο, µε µέριµνα του εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο
εισάγεται προς εκδίκαση η υπόθεση. Οι πραγµατογνωµοσύνες
διενεργούνται από πραγµατογνώµονα που επιλέγεται, κατά προτίµηση, από τον κατάλογο που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο.
Στις πραγµατογνωµοσύνες προτείνεται και το τυχόν κατάλληλο
µέτρο θεραπείας.
Άρθρο 70
Διάρκεια του θεραπευτικού µέτρου
1. Στην απόφαση που διατάσσει το θεραπευτικό µέτρο ορίζεται ο µέγιστος χρόνος της διάρκειάς του, ο οποίος δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα δύο έτη για τα πληµµελήµατα και τα πέντε έτη
για τα κακουργήµατα. Ένα µήνα τουλάχιστον πριν τη συµπλήρωση του χρόνου αυτού, το Τριµελές Πληµµελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται το θεραπευτικό µέτρο, µπορεί,
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, να διατάξει την παράταση του
µέτρου ή την αντικατάστασή του µε άλλο για τον ίδιο κατά ανώτατο όριο χρόνο, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τις ανάγκες της
θεραπείας και εξακολουθούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου. Πριν από την έκδοση
της απόφασης, το δικαστήριο καλεί τον θεραπευόµενο και το συνήγορό του, καθώς και τη διεύθυνση της µονάδας, όπου εκτελείται το µέτρο, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατ' εξαίρεση
είναι δυνατή η παράταση του χρόνου διάρκειας του θεραπευτικού µέτρου πέραν των ανωτάτων χρονικών ορίων, µε τη διαδικασία και για τους λόγους που προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο
εδάφιο, εφόσον για την ύπαρξη των λόγων αυτών και την ανάγκη
παράτασης του χρόνου διάρκειας του µέτρου υφίσταται η σύµφωνη γνώµη του θεράποντος ψυχιάτρου του θεραπευοµένου και
του επιστηµονικού διευθυντή της µονάδας θεραπείας. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας του θεραπευτικού µέτρου δεν µπορεί να
υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια του ανώτατου ορίου της ποινής
που προβλέπεται στο νόµο για την πράξη που τέλεσε ο θεραπευόµενος.
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2. Το ίδιο δικαστήριο, κάθε έτος, τηρώντας την ίδια διαδικασία,
αποφασίζει αν το θεραπευτικό µέτρο που έχει επιβληθεί πρέπει
να εξακολουθήσει ή να αντικατασταθεί µε άλλο. Μπορεί όµως
και οποτεδήποτε, µε αίτηση του εισαγγελέα, του θεραπευοµένου
ή της διεύθυνσης της µονάδας όπου εκτελείται το µέτρο, µετά
από εισήγηση του θεράποντος ιατρού, να διατάξει την άρση ή
αντικατάστασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, στην
απόφαση απαιτείται να υπάρχει ειδική αιτιολογία ως προς την
ανάγκη διατήρησης του θεραπευτικού µέτρου. Νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από την
απόρριψη της προηγούµενης.
3. Στη διαδικασία ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, εδάφιο β’ και 2 του άρθρου αυτού, καθώς και του Εφετείου σε περίπτωση άσκησης
έφεσης, εάν ο θεραπευόµενος δεν έχει συνήγορο, διορίζεται συνήγορος αυτεπαγγέλτως, κατά τις διατάξεις του άρθρου 340 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 71
Μέτρα θεραπείας ατόµων µειωµένου καταλογισµού
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής
1. Αν κάποιος τέλεσε αξιόποινη πράξη λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που µειώνει σηµαντικά τον καταλογισµό του
(άρθρο 36 παρ. 1) και η πράξη του απειλείται µε ποινή στερητική
της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους, το δικαστήριο, εκτός από
την επιβολή της µειωµένης ποινής, διατάσσει την εισαγωγή του
σε ψυχιατρικό παράρτηµα καταστήµατος κράτησης ή, σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του, τα θεραπευτικά
µέτρα του άρθρου 69Α παρ. 3, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει ο περιγραφόµενος στο άρθρο 69Α παρ. 1 κίνδυνος. Οι παράγραφοι 2
και 4 του άρθρου 69Α έχουν και στην περίπτωση αυτή εφαρµογή.
2. Η εκτέλεση του µέτρου γίνεται αµέσως µετά την έκδοση της
απόφασης, µε φροντίδα της εισαγγελικής αρχής.
3. Το άρθρο 70 έχει και εδώ ανάλογη εφαρµογή. Μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού µέτρου, ο καταδικασθείς εκτίει την
ποινή του, εφόσον δεν έχει ανασταλεί η εκτέλεσή της. Από την
ποινή αφαιρείται ο χρόνος νοσηλείας στο ψυχιατρικό παράρτηµα
καταστήµατος κράτησης ή στις µονάδες του άρθρου 69Α παρ. 3,
στοιχεία α’ και β’. Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο του τόπου εκτέλεσης του µέτρου µπορεί όµως να διατάξει τη µη έκτιση της ποινής, αν το έγκληµα για το οποίο επιβλήθηκε είναι πληµµέληµα και
η έκτιση δεν θεωρείται πλέον αναγκαία.
Άρθρα 72 – 74
(Καταργούνται)
Άρθρο 75
Παραγραφή µέτρου ασφαλείας
1. Αν από τότε που έγινε αµετάκλητη η απόφαση µε την οποία
επιβλήθηκε το µέτρο ασφαλείας του άρθρου 69Α περάσει τριετία
χωρίς να έχει αρχίσει η εκτέλεσή του, αυτό δεν µπορεί πια να εκτελεστεί, εκτός αν το δικαστήριο που το επέβαλε διατάξει διαφορετικά και δεν έχουν περάσει δέκα έτη από την επιβολή του.
2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την εκτέλεση του µέτρου
κατά την προηγούµενη παράγραφο µόνο αν ο σκοπός του µέτρου
επιβάλλει ακόµα και τότε την εφαρµογή του.
Άρθρο 76
Δήµευση
1. Η δήµευση των αντικειµένων της παραγράφου 1 του άρθρου
68 επιβάλλεται υποχρεωτικά σε βάρος του κατόχου τους, έστω
και χωρίς την καταδίκη ορισµένου προσώπου για την τελεσθείσα
πράξη, αν από τη φύση τους προκύπτει κίνδυνος της δηµόσιας
τάξης. Η δήµευση εκτελείται και κατά των κληρονόµων, αν η απόφαση έγινε αµετάκλητη ενόσω ζούσε εκείνος κατά του οποίου
απαγγέλθηκε η δήµευση. Αν δεν προηγήθηκε καταδίκη ορισµένου
προσώπου ή δεν µπορούσε να γίνει δίωξη, τη δήµευση διατάσσει
είτε το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση είτε το αρµόδιο δικα-
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στικό συµβούλιο.
2. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο αποφασίζει αν αυτά
που δηµεύθηκαν, επιβάλλεται να καταστραφούν ή αν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για το δηµόσιο συµφέρον ή για κοινωνικούς
σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύµατος.
Άρθρα 77 – 78
(Καταργούνται)
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
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 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. Η επιµέτρηση της ποινής πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη. Η απλή µνεία ότι έχουν εκτιµηθεί τα
κριτήρια των προηγούµενων παραγράφων δεν συνιστά αιτιολογία.
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,
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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 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. Η αίτηση αυτή 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 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 σε δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή µη κερδοσκοπικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, προς όφελος του κοινού ή και άλλα,
τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και τυχόν 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. Τέσσερεις 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 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 πα-

ροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερεις
ώρες εργασίας µία ηµέρα φυλάκισης.
Άρθρο 82
Υπολογισµός του χρόνου της προσωρινής κράτησης
1. Όταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή, αφαιρείται ο χρόνος κράτησης µετά τη σύλληψη, ο χρόνος της προσωρινής κράτησης, καθώς και ο χρόνος παραµονής σε θεραπευτικές
µονάδες για διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης κατά τον Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας.
2. Στην περίπτωση συρροής εγκληµάτων που συνεκδικάζονται,
αφαιρείται από την επιβληθείσα συνολική ποινή ο χρόνος της κράτησης που διατάχθηκε για οποιοδήποτε από αυτά, ακόµη και όταν
η απόφαση κήρυξε τον καταδικασθέντα αθώο για το έγκληµα για
το οποίο είχε κρατηθεί. Αν ο κρατηθείς αθωωθεί για το έγκληµα
για το οποίο είχε κρατηθεί και γι αυτά που συνεκδικάσθηκαν, ο
χρόνος κράτησης αφαιρείται από άλλες ποινές, εφόσον επιβάλλονται για εγκλήµατα που διαπράχθηκαν πριν από την κράτηση.
3. Η αρµόδια αρχή για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων
αφαιρεί από την ποινή τον χρόνο κράτησης που µεσολάβησε από
την έκδοση της απόφασης έως τότε που αυτή έγινε αµετάκλητη.
4. Όταν επιβάλλεται µόνο χρηµατική ποινή για το έγκληµα για
το οποίο ο καταδικασθείς είχε κρατηθεί, αφαιρούνται από την
ποινή που του επιβλήθηκε οι ηµερήσιες µονάδες που αντιστοιχούν
στον χρόνο της κράτησης.
Άρθρο 82 Α
Έγκληµα µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά
Εάν έχει τελεστεί έγκληµα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου
έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώµατος, εθνικής ή
εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, το πλαίσιο ποινής διαµορφώνεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση πληµµελήµατος, που τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος, το ελάχιστο όριο της ποινής αυξάνεται κατά
έξι µήνες. Στις λοιπές περιπτώσεις πληµµεληµάτων, το ελάχιστο
όριο αυτής αυξάνεται κατά ένα έτος.
β) Στην περίπτωση κακουργήµατος το ελάχιστο όριο ποινής
αυξάνεται κατά δύο έτη.
ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
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 κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή κάθειρξη έως 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.
Άρθρο 84
Ελαφρυντικές περιστάσεις
1. Η ποινή µειώνεται επίσης κατά το µέτρο που προβλέπει το
προηγούµενο άρθρο και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις.
2. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α) το ότι ο υπαίτιος έζησε σύννοµα ως τον χρόνο που έγινε το έγκληµα, περίσταση που δεν αποκλείεται από µόνη την προηγούµενη καταδίκη
του για ελαφρό πληµµέληµα, β) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε
από µη ταπεινά αίτια ή από µεγάλη ένδεια ή υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός
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οφείλει υπακοή ή µε το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, γ)
το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρµοστη συµπεριφορά του
παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη, δ) το ότι επέδειξε ειλικρινή µετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να µειώσει τις συνέπειες της πράξης
του, ε) το ότι συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο διάστηµα
µετά την πράξη του, ακόµα και κατά την κράτησή του.
3. Ως ελαφρυντική περίπτωση λογίζεται και η µη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
του κατηγορουµένου.
Άρθρο 85
Συρροή λόγων µείωσης της ποινής
1. Όταν στο πρόσωπο του υπαιτίου συντρέχουν περισσότεροι
λόγοι µείωσης της ποινής ή όταν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι
τέτοιοι λόγοι µαζί µε ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 ή
περισσότερες ελαφρυντικές περιστάσεις, το δικαστήριο ελαττώνει
περαιτέρω το κατώτατο όριο της µειωµένης κατά το άρθρο 83 ποινής ως εξής: α) τα πέντε έτη µειώνονται σε τρία, β) τα δύο έτη σε
ένα, γ) το ένα έτος, σε έξι µήνες και δ) η µειωµένη ποινή της φυλάκισης, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή.
2. Οι ποινές της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται και
όταν πέραν της συνδροµής ενός λόγου µείωσης της ποινής ή ελαφρυντικής περίπτωσης, ο κατηγορούµενος έχει οµολογήσει την
ενοχή του κατά την προδικασία, συµβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη
απονοµή της δικαιοσύνης.
Άρθρα 86 – 93
(Καταργούνται)
ΙΙΙ. ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
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.
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.
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.
Άρθρο 95
Συντρέχουσες παρεπόµενες ποινές
και µέτρα ασφαλείας
Οι παρεπόµενες ποινές και τα µέτρα ασφαλείας επιβάλλονται
ή µπορούν να επιβληθούν µαζί µε τη συνολική ποινή, αν το ορίζει
ο νόµος για ένα από τα εγκλήµατα που συρρέουν.
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Άρθρο 96
Συνολική ποινή σε περίπτωση
συρροής χρηµατικών ποινών
1. Αν συντρέχουν περισσότερες από µία χρηµατικές ποινές, η
συνολική ποινή που επιβάλλεται αποτελείται από τη βαρύτερή
τους, επαυξηµένη ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του καταδικασθέντος. Η επαύξηση αυτή όµως δεν µπορεί να ξεπεράσει
το ένα δεύτερο του αθροίσµατος των υπόλοιπων ποινών που συντρέχουν. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι ισόποσες, η συνολική
ποινή σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από αυτές.
2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 94 εφαρµόζεται και σε αυτό
το άρθρο.
Άρθρο 96Α
Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών
παροχής κοινωφελούς εργασίας
1.Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και τιµωρούνται µε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, επιβάλλεται, µετά την επιµέτρηση,
συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξηµένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι
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 τις οκτακόσιες ώρες κοινωφελούς εργασίας.
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.
3. Η ποινή της παροχής κοινωφελούς εργασίας δεν εκτελείται
όταν συντρέχει µε στερητική της ελευθερίας ποινή µεγαλύτερη
των τριών ετών.
Άρθρο 97
Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής
Οι διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 96 Α παρ. 1
εφαρµόζονται και όταν κάποιος, προτού εκτιθεί ολοκληρωτικά ή
παραγραφεί ή χαριστεί η ποινή που του επιβλήθηκε για κάποια
αξιόποινη πράξη, καταδικαστεί για άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και αν τελέστηκε αυτή.
Άρθρο 98
Έγκληµα κατ’ εξακολούθηση
1. Αν περισσότερες από µία πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος, το δικαστήριο µπορεί,
αντί να εφαρµόσει τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1
και 96 Α παρ. 1, να επιβάλει µία και µόνο ποινή, για την επιµέτρηση
της οποίας λαµβάνει υπόψη το όλο περιεχόµενο των µερικότερων
πράξεων.
2. Η αξία του αντικειµένου της πράξης και η περιουσιακή βλάβη
ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ’ εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος λαµβάνονται συνολικά υπόψη αν ο
δράστης απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της
πράξης προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου
και την συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό
όφελος που ανάλογα µε το έγκληµα επήλθε ή σκοπήθηκε.
ΙV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 99
Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο
1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει
τα τρία έτη, το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης
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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 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.
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 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
Αναστολή εκτέλεσης µέρους της ποινής
1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει
τα τρία έτη, 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.
Άρθρο 101
Ανάκληση της αναστολής
Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής, καταστεί αµετάκλητη καταδίκη για πράξη που τελέστηκε πριν από τη δηµοσίευση της
απόφασης για την αναστολή, και η συνολική ποινή που επιβάλλεται κατά το άρθρο 97 υπερβαίνει τα τρία έτη, η αναστολή θεωρείται ότι δε χορηγήθηκε ποτέ, εκτός αν το δικαστήριο,
απαγγέλλοντας τη νέα καταδίκη, ρητά διατάξει µε την ίδια απόφαση να διατηρηθεί η αναστολή, λόγω της ελαφράς φύσης του
πληµµελήµατος για το οποίο απαγγέλθηκε η νέα καταδίκη.
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 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.
Άρθρο 103
Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης
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
Δικαστικές δαπάνες, αποζηµιώσεις
και παρεπόµενες ποινές
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.
V. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 104Α
Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία
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,
η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
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.
VI. Δικαστική άφεση της ποινής
Άρθρο 104Β
Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής
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.
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 105
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 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 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
1. Ο καταδικαζόµενος σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει
συνολικά τα πέντε έτη, µπορεί να δηλώσει προς το δικαστήριο
ότι επιθυµεί να µετατραπεί το υπόλοιπο της ποινής του έως τον
χρόνο της υπό όρο απόλυσης, κατά το επόµενο άρθρο, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, αφού θα 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.
4. Οι παράγραφοι 3 και 5, περιπτώσεις α’ και ε’ του άρθρου 81
ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
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ΙΙ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟ
Άρθρο 105Β
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 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 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.
Άρθρο 106
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης
1. Η απόλυση υπό όρο µπορεί να µη χορηγηθεί αν κριθεί µε ει-
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δική 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
αξιόποινων 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.
Άρθρο 107
Ανάκληση της απόλυσης
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.
Άρθρο 108
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 ελευθερίας ανώτερη από ένα
έτος. Στην περίπτωση αυτή εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το
υπόλοιπο της προηγούµενης ποινής, το οποίο όφειλε να εκτίσει
κατά τον χρόνο της απόλυσης.
Άρθρο 109
Συνέπειες της µη ανάκλησης και άρσης
Αν από την απόλυση περάσει το χρονικό διάστηµα της ποινής
το οποίο υπολειπόταν για έκτιση, σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι
ανώτερο από τρία έτη, ή αν περάσουν τρία έτη χωρίς να γίνει
ανάκληση ή άρση, η ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε. Η ισόβια κάθειρξη θεωρείται ότι εκτίθηκε, αν περάσουν δέκα έτη από την
απόλυση χωρίς να γίνει ανάκληση ή άρση της απόλυσης.
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 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 κίν-

δυνος 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.
Άρθρο 110Α
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 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
δεκαεπτά 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
δεκατέσσερα έτη και αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν έχει παραµείνει δεκαέξι 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 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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’ - 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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 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.
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ
– ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 111
Χρόνος παραγραφής
1. Το αξιόποινο εξαλείφεται µε την παραγραφή.
2. Τα κακουργήµατα παραγράφονται µετά είκοσι έτη αν ο
νόµος προβλέπει γι’ αυτά την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και
µετά δέκα πέντε έτη σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός αν ο νόµος
προβλέπει διαφορετικά.
3. Τα πληµµελήµατα παραγράφονται µετά πέντε έτη.
4. Οι πιο πάνω προθεσµίες υπολογίζονται κατά το ισχύον ηµερολόγιο.
5. Αν ο νόµος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από µία ποινές,
οι πιο πάνω προθεσµίες υπολογίζονται σύµφωνα µε τη βαρύτερη
απ’ αυτές.
Άρθρο 112
Έναρξη του χρόνου παραγραφής
Η προθεσµία της παραγραφής αρχίζει από την ηµέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε
περίπτωση συµµετοχής η προθεσµία αρχίζει από το χρόνο τέλεσης της πράξης του φυσικού αυτουργού.
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.
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3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της
δεν αναστέλλει την παραγραφή.
4. Η προθεσµία παραγραφής των κακουργηµάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου, αναστέλλεται µέχρι την ενηλικίωση του
θύµατος.
ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ
Άρθρο 114
Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης
από το δικαίωµα της έγκλησης
1. Όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την
ηµέρα που έµαθε για την τέλεση της πράξης και για τον δράστη
της ή για έναν από τους συµµετόχους.
2. Το ίδιο αποτέλεσµα συνεπάγεται και η ρητή δήλωση του δικαιούχου της έγκλησης ενώπιον της αρµόδιας αρχής, ότι παραιτείται από το δικαίωµα της έγκλησης.
Άρθρο 115
Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση
1. Έγκληση δικαιούται να υποβάλει ο αµέσως παθών από την
αξιόποινη πράξη, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά.
2. Αν ο παθών δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της
ηλικίας του ή τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση, το δικαίωµα
της έγκλησης έχει ο νόµιµος αντιπρόσωπός του. Αν ο παθών έχει
συµπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του, το δικαίωµα
της έγκλησης έχουν τόσο ο παθών όσο και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του, και µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους
της ηλικίας του το δικαίωµα αυτό το έχει µόνο ο παθών.
3. Αν δύο ή περισσότεροι έχουν δικαίωµα έγκλησης, το δικαίωµα του καθενός είναι αυτοτελές.
4. Μετά τον θάνατο του παθόντος το δικαίωµα της έγκλησης
µεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο ή σε αυτόν που συµβίωνε
µε τον θανόντα έως τον θάνατό του καθώς και στα τέκνα του, και
αν αυτοί δεν υπάρχουν ή είναι δράστες του εγκλήµατος, στους
γονείς του.
Άρθρο 116
Αδιαίρετο της έγκλησης
Η ποινική δίωξη ασκείται εναντίον όλων των συµµετόχων του
εγκλήµατος ακόµη και αν η έγκληση που υποβλήθηκε στρέφεται
εναντίον ενός από αυτούς.
Άρθρο 117
Ανάκληση της έγκλησης
1. Αυτός που υπέβαλε την έγκληση µπορεί να την ανακαλέσει
µε τους όρους που ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας. Αν η
έγκληση έχει υποβληθεί από τον νόµιµο εκπρόσωπο του παθόντος, αυτός διατηρεί το δικαίωµα της ανάκλησης µόνο όσο διαρκεί η νόµιµη εκπροσώπηση. Μετά τη λήξη της, δικαίωµα
ανάκλησης έχει ο παθών ή ο νέος νόµιµος εκπρόσωπός του.
2. Μετά την ανάκληση της έγκλησης που υποβλήθηκε δεν µπορεί να υποβληθεί νέα.
3. Η ανάκληση που έγινε για έναν από τους συµµετόχους της
πράξης έχει ως συνέπεια την παύση της ποινικής δίωξης και των
υπολοίπων, εφόσον και αυτοί διώκονται µε έγκληση.
4. Η ανάκληση δεν έχει κανένα αποτέλεσµα για τον κατηγορούµενο που δηλώνει προς την αρχή ότι δεν την αποδέχεται.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ
Άρθρο 118
Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν
Οι ποινές που επιβλήθηκαν αµετάκλητα, αν έµειναν ανεκτέλεστες, παραγράφονται: α) η ισόβια κάθειρξη, µετά τριάντα έτη, β)

7794

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

η πρόσκαιρη κάθειρξη, µετά είκοσι έτη, γ) η φυλάκιση, οι χρηµατικές ποινές και ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης
νέων µετά δέκα έτη, δ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας µετά
πέντε έτη και ε) οι παρεπόµενες ποινές µαζί µε τις κύριες.
Άρθρο 119
Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών
Η παραγραφή των ποινών αρχίζει από την ηµέρα που η απόφαση έγινε αµετάκλητη.
Άρθρο 120
Αναστολή της παραγραφής των ποινών
Η προθεσµία της παραγραφής των ποινών αναστέλλεται: α) για
όσο χρόνο σύµφωνα µε το νόµο δεν µπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η εκτέλεση µιας ποινής, β) για όσο χρόνο σύµφωνα
µε τα άρθρα 99 και 100 έχει ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής ή
έχει επιτραπεί η καταβολή µε δόσεις της χρηµατικής ποινής που
επιβλήθηκε.
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Άρθρο 121
Ορισµός
1. Στο κεφάλαιο αυτό µε τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που
κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης έχουν ηλικία µεταξύ του δωδέκατου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους συµπληρωµένων.
2. Οι ανήλικοι υποβάλλονται σε αναµορφωτικά ή θεραπευτικά
µέτρα ή σε περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων.
Άρθρο 122
Αναµορφωτικά µέτρα
1. Αναµορφωτικά µέτρα είναι: α) η επίπληξη του ανηλίκου, β) η
ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή
στους επιτρόπους του, γ) η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας
του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, δ) η ανάθεση της επιµέλειας
του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύµατα ανηλίκων ή σε επιµελητές ανηλίκων, ε) η συνδιαλλαγή µεταξύ ανήλικου
δράστη και θύµατος για έκφραση συγγνώµης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης, στ) η αποζηµίωση του
θύµατος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή µείωση των συνεπειών της
πράξης από τον ανήλικο, ζ) η παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών προγραµµάτων σε κρατικούς, δηµοτικούς, κοινοτικούς
ή ιδιωτικούς φορείς, η) η φοίτηση σε σχολές επαγγελµατικής ή
άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, θ) η παρακολούθηση ειδικών
προγραµµάτων κυκλοφοριακής αγωγής, ι) η παροχή κοινωφελούς
εργασίας, ια) η ανάθεση της επιµέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε επιµελητές ανηλίκων και
ιβ) η τοποθέτηση σε κατάλληλο κρατικό, δηµοτικό, κοινοτικό ή
ιδιωτικό ίδρυµα αγωγής.
2. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ως
πρόσθετα αναµορφωτικά µέτρα επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν στον τρόπο ζωής του ανηλίκου ή στη διαπαιδαγώγησή του.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιβάλει δύο ή περισσότερα
από τα µέτρα που προβλέπονται στα στοιχεία α’ έως και ια’ της
προηγούµενης παραγράφου.
3. Η επιλογή του αναµορφωτικού µέτρου που πρόκειται να επιβληθεί διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας, για την εφαρµογή της οποίας τα αναµορφωτικά µέτρα που προβλέπονται στα
στοιχεία α’- θ’ της πρώτης παραγράφου προτάσσονται των υπολοίπων. Το περιεχόµενο και η διάρκεια κάθε µέτρου πρέπει να
είναι ανάλογα προς τη βαρύτητα της πράξης που έχει τελεστεί,
την προσωπικότητα του ανηλίκου και τις βιοτικές του συνθήκες.
Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν στην
επιβολή και εκτέλεση των µέτρων της πρώτης παραγράφου.
4. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η µέγιστη διάρκεια
του αναµορφωτικού µέτρου.
Άρθρο 123
Θεραπευτικά µέτρα
1. Αν η κατάσταση του ανηλίκου απαιτεί ιδιαίτερη µεταχείριση,
ιδίως αν αυτός πάσχει από ψυχική διαταραχή ή από οργανική
νόσο ή βρίσκεται σε κατάσταση που του δηµιουργεί σοβαρή σωµατική δυσλειτουργία ή του έχει γίνει έξη η χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οινοπνευµατωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών και
δεν µπορεί να την αποβάλει µε τις δικές του δυνάµεις ή εµφανίζει
ουσιώδη καθυστέρηση στην πνευµατική και ηθική του ανάπτυξη,
το δικαστήριο διατάσσει: α) την ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους επιτρόπους του ή σε ανάδοχη οικογένεια, β) την ανάθεση της επιµέλειας του ανηλίκου σε
προστατευτικές εταιρείες ή σε επιµελητές ανηλίκων, γ) την παρακολούθηση συµβουλευτικού θεραπευτικού προγράµµατος από
τον ανήλικο ή δ) την παραποµπή του ανηλίκου σε θεραπευτικό ή
άλλο κατάλληλο κατάστηµα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί
να επιβληθούν τα µέτρα που προβλέπονται στα στοιχεία α’ ή β’ σε
συνδυασµό µε το µέτρο που προβλέπεται στο στοιχείο γ’.
2. Τα θεραπευτικά µέτρα διατάσσονται ύστερα από προηγούµενη διάγνωση και γνωµοδότηση από εξειδικευµένη οµάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι κατά
περίπτωση υπάγονται σε Μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή σε ιατρικά κέντρα
υγείας ή κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 124
Μεταβολή ή άρση µέτρων
1. Το δικαστήριο που δίκασε µπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τα αναµορφωτικά µέτρα που επέβαλε µε άλλα, αν το κρίνει
αναγκαίο. Αν τα µέτρα εκπλήρωσαν το σκοπό τους, τα αίρει.
2. Το ίδιο µπορεί να πράξει και για τα θεραπευτικά µέτρα
ύστερα από γνωµοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 123 παρ. 2.
3. Το δικαστήριο αντικαθιστά τα αναµορφωτικά µέτρα µε θεραπευτικά ύστερα από γνωµοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 123
παρ. 2.
4. Η συνδροµή των προϋποθέσεων αντικατάστασης ή άρσης
των αναµορφωτικών ή θεραπευτικών µέτρων ελέγχεται από το δικαστήριο το αργότερο µετά την πάροδο ενός έτους από την επιβολή τους.
Άρθρο 125
Διάρκεια µέτρων
1. Τα αναµορφωτικά µέτρα που επέβαλε το δικαστήριο παύουν
αυτοδικαίως, όταν ο ανήλικος συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος
της ηλικίας. Το δικαστήριο µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, να παρατείνει τα µέτρα έως τη συµπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους.
2. Τα θεραπευτικά µέτρα επιτρέπεται να παραταθούν και µετά
το δέκατο όγδοο έτος ύστερα από γνωµοδότηση, σύµφωνα µε το
άρθρο 123 παρ. 2, έως τη συµπλήρωση του εικοστού πρώτου
έτους.
Άρθρο 126
Ποινική µεταχείριση των ανηλίκων
1. Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο δώδεκα έως
δεκαπέντε ετών δεν καταλογίζεται σε αυτόν. Το δικαστήριο µπορεί
να του επιβάλει αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα.
2. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συµπληρώσει
το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται επίσης αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να
επιβληθεί περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων κατά
το επόµενο άρθρο.
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Άρθρο 127
Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων
1. Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο
έτος της ηλικίας τους, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα και εµπεριέχει στοιχεία βίας ή στρέφεται κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας. Η απόφαση
πρέπει να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την
οποία να προκύπτει γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα
ή η έκτιση της ποινής στην κατοικία σε συνδυασµό µε τέτοια µέτρα
δεν κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας
του ανηλίκου.
2. Στην απόφαση ορίζεται επακριβώς ο χρόνος παραµονής του
ανηλίκου στο κατάστηµα αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 54.
Άρθρο 128
Αντικατάσταση του περιορισµού
σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων
1. Ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων µπορεί
να αντικατασταθεί εν όλω ή εν µέρει από την κατ’ οίκον έκτιση της
ποινής, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 105 παρ. 2.
2. Το ίδιο ισχύει για την εν µέρει αντικατάσταση του περιορισµού από την παροχή κοινωφελούς εργασίας, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 105 Α. Το δικαστήριο ορίζει το κατάλληλο για
τον ανήλικο είδος κοινωφελούς εργασίας.
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 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 αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίκου κατά την έκτιση
του περιορισµού καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της
κράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων.
3. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, η διεύθυνση του καταστήµατος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος υποβάλλει αίτηση
προς το Τριµελές Δικαστήριο Ανηλίκων στο Πληµµελειοδικείο του
τόπου όπου εκτίεται ο περιορισµός µαζί µε έκθεση της κοινωνικής
υπηρεσίας του καταστήµατος δύο µήνες πριν συµπληρωθεί η
έκτιση του ενός δευτέρου του περιορισµού που επιβλήθηκε. Ο
ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν
από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατά την οποία µπορεί να
παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από συνήγορο που
διορίζει µε απλό έγγραφο θεωρηµένο, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από το διευθυντή του καταστήµατος κράτησης, από δικηγόρο ή από τις αρµόδιες αρχές. Αν η αίτηση για απόλυση υπό
όρο δε γίνει δεκτή, νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί µετά δύο
µήνες από την απόρριψη, εκτός αν υπάρξουν νέα στοιχεία.
4. Η απόλυση υπό όρο µπορεί να χορηγηθεί και πριν από την
έκτιση του ενός δευτέρου του περιορισµού που επιβλήθηκε, µόνο
για σπουδαίους λόγους και εφόσον έχει εκτιθεί πραγµατικά το ένα
τρίτο αυτού.
5. Στον απολυόµενο µπορεί να επιβληθούν κατά τη διάρκεια του
χρόνου δοκιµασίας υποχρεώσεις που αφορούν στον τρόπο ζωής
του και ιδίως στον τόπο διαµονής, στη διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση εγκεκριµένου από το νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο
απολυόµενος παραβιάσει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, η
απόλυση µπορεί να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται ότι ενόψει της

7795

βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών, του τρόπου και
των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει ο
ανήλικος την προσδοκία ότι στο µέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση
έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή.
6. Αν ο απολυόµενος κατά το χρόνο δοκιµασίας καταδικασθεί
για πράξη που αν τελούσε ενήλικος θα χαρακτηριζόταν ως κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο, η απόλυση αίρεται και 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 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
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 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 χρόνος 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.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 130
Εκδίκαση µετά τη συµπλήρωση
του δέκατου όγδοου έτους
1. Η διάταξη του άρθρου 126 παρ. 1 εφαρµόζεται και για ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη πριν τη συµπλήρωση του δέκατου πέµπτου έτους και εισάγονται σε δίκη µετά τη συµπλήρωση
του δέκατου όγδοου έτους. Στην περίπτωση αυτή τα αναµορφωτικά µέτρα παύουν αυτοδικαίως όταν ο υπαίτιος συµπληρώσει το
εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του.
2. Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρµόζεται και για τους
ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη µετά τη συµπλήρωση του
δέκατου πέµπτου έτους της ηλικίας τους και εισάγονται σε δίκη
µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους. Το εδ. β’ της
προηγούµενης παραγράφου ισχύει και στην περίπτωση αυτή.
3. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή αναµορφωτικών ή θεραπευτικών µέτρων δεν είναι επαρκής και ότι ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µολονότι αναγκαίος για τον
ποινικό σωφρονισµό του καταδικασθέντος, δεν είναι πλέον σκόπιµος λόγω της ηλικίας του, µπορεί να διατάξει την έκτιση της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ο
καταδικασθείς κρατείται χωριστά από τους άλλους ενήλικους καταδίκους.
4. Την απόφαση αυτή µπορεί να λάβει το δικαστήριο του τόπου
έκτισης της ποινής και µετά τον εγκλεισµό στο ειδικό κατάστηµα
κράτησης νέων, ύστερα από αίτηση της διεύθυνσης του καταστήµατος ή του αρµόδιου εισαγγελέα, µετά από ακρόαση των ανωτέρω και του καταδικασθέντος. Όταν ο καταδικασθείς
συµπληρώνει το 21ο έτος της ηλικίας του, και στη συνέχεια ανά
έτος, το ίδιο δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως αν συντρέχει
περίπτωση έκτισης της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστηµα.
Άρθρο 131
Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης µετά
τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους
1. Αν ο καταδικασθείς σε περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων συµπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του
πριν αρχίσει η εκτέλεση της απόφασης, το δικαστήριο που δίκασε,
αν κρίνει ότι ο περιορισµός αυτός δεν είναι πλέον σκόπιµος λόγω
της ηλικίας του καταδικασθέντος, µπορεί να διατάξει την έκτιση
της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστηµα.
2. Οι παράγραφοι 3 εδ. β’ και 4 του προηγούµενου άρθρου
ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
Άρθρο 132
Συρροή
1. Αν ο κρατούµενος σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων διαπράξει αξιόποινη πράξη πριν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος
της ηλικίας του ή αν συντρέξει άλλη περίπτωση συρροής κατά το
άρθρο 97, το δικαστήριο επαυξάνει την ποινή που είχε καθορίσει
µε την προηγούµενη απόφασή του χωρίς να υπερβεί τα όρια του
άρθρου 54.
2. Το ίδιο ισχύει αν ο κρατούµενος σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων διαπράξει αξιόποινη πράξη µετά τη συµπλήρωση του
δέκατου όγδοου και πριν από τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας του και το δικαστήριο του επιβάλει περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 133 παρ. 1 στοιχείο α’ ή ποινή φυλάκισης.
3. Αν ο κρατούµενος σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων διαπράξει κακούργηµα µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου
και πριν από τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας του, για το οποίο του επιβάλλεται ποινή κάθειρξης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 133 στοιχείο β’, το δικαστήριο επιβάλλει
συνολική ποινή κάθειρξης επαυξηµένη. Η επαύξηση δεν µπορεί
να είναι κατώτερη από το ένα δεύτερο της ποινής που είχε καθορίσει η προηγούµενη απόφαση του δικαστηρίου. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1.

Άρθρο 133
Νεαροί ενήλικες
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.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
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 ίδιος
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 135
Προπαρασκευαστικές πράξεις
1. Όποιος δηµόσια ή µε τη διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί µε πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να επιχειρήσουν πράξεις από
εκείνες που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα έτη.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος οργανώνεται µε άλλον
ή άλλους µε σκοπό να εκτελέσουν πράξη από εκείνες που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο ή σε συνεννόηση µε ξένη κυβέρνηση προπαρασκευάζει την εκτέλεση µιας απ' αυτές τις πράξεις.
Άρθρο 136
Παρεπόµενες ποινές
Στις περιπτώσεις των άρθρων 134 και 135, µαζί µε την ποινή της
κάθειρξης το δικαστήριο επιβάλλει και αποστέρηση θέσεων και
αξιωµάτων.
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Άρθρο 137
Έµπρακτη µετάνοια
1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 134 και 135, ο δράστης µένει
ατιµώρητος αν µε δική του θέληση παρεµπόδισε την επέλευση
του αποτελέσµατος που επιδίωξε µε την πράξη του ή συντέλεσε
αποφασιστικά στη µαταίωσή του.
2. Αν στις περιπτώσεις του άρθρου 134 ο δράστης συντέλεσε
αποφασιστικά στην αποκατάσταση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, τιµωρείται µε ποινή µειωµένη. Το δικαστήριο όµως µπορεί,
εκτιµώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, να κρίνει την πράξη
του ατιµώρητη.
Άρθρο 137Α
Βασανιστήρια
1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη, η ανάκριση ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωµάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η
επιµέλεια κρατουµένων, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη, εάν
υποβάλλει σε βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του µε σκοπό: α) να
αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο οµολογία, κατάθεση,
πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής πολιτικής
ή άλλης ιδεολογίας, β) να το τιµωρήσει ή γ) να εκφοβίσει αυτό ή
τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια ποινή τιµωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός, που µε εντολή των προϊσταµένων του ή αυτοβούλως
σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούµενου εδαφίου.
2. Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν οι πράξεις
της προηγούµενης παραγράφου: α) τελούνται µε µέσα ή τρόπους
συστηµατικού βασανισµού, ιδίως κτυπήµατα στα πέλµατα του θύµατος (φάλαγγα), ηλεκτροσόκ, εικονική εκτέλεση ή παραισθησιογόνες ουσίες ή β) έχουν ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη
του θύµατος. Η ποινή αυτή επιβάλλεται και όταν ο υπαίτιος, ως
προϊστάµενος, έδωσε την εντολή τέλεσής τους.
3. Σωµατική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνοµης σωµατικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σοβαρή προσβολή της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που τελείται από τα πρόσωπα, υπό τις
περιστάσεις και για τους σκοπούς που προβλέπει η παράγραφος
1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια των βασανιστηρίων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, αν
δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. Επιβάλλεται κάθειρξη
έως δέκα έτη αν συντρέχει η περίπτωση β’ της προηγούµενης παραγράφου. Ως προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως: α) η χρησιµοποίηση ανιχνευτή αλήθειας, β) η
παρατεταµένη αποµόνωση, γ) η σοβαρή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
4. Αν οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων επέφεραν το
θάνατο του θύµατος επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη
τουλάχιστον δέκα ετών.
5. Βασανιστήρια συνιστούν, κατά το άρθρο αυτό, κάθε µεθοδευµένη πρόκληση έντονου σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να
επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνοµη χρησιµοποίηση χηµικών, ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών
µέσων µε σκοπό να κάµψουν τη βούληση του θύµατος. Δεν υπάγονται στην έννοια των βασανιστηρίων πράξεις ή συνέπειες συµφυείς προς τη νόµιµη εκτέλεση ποινής ή άλλου νόµιµου
περιορισµού της ελευθερίας ή προς άλλο νόµιµο µέτρο δικονοµικού καταναγκασµού.
6. Η καταδίκη για τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4 συνεπάγεται αυτοδίκαιη αποστέρηση αξιωµάτων και θέσεων, που
επέρχεται µόλις η καταδικαστική απόφαση γίνεται αµετάκλητη.
7. Σε περίπτωση που οι πράξεις του άρθρου αυτού τελούνται
υπό καθεστώς σφετερισµού της λαϊκής κυριαρχίας, η προθεσµία
της παραγραφής αρχίζει µόλις αποκατασταθεί η νόµιµη εξουσία.
8. Η συνδροµή των όρων των άρθρων 20 έως 25 ουδέποτε αίρει
τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων αυτού του άρθρου.
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9. Ο παθών των πράξεων του άρθρου αυτού δικαιούται να απαιτήσει από τον αµετακλήτως καταδικασθέντα και από το δηµόσιο,
που ευθύνονται σε ολόκληρο, αποζηµίωση για τις ζηµίες που υπέστη και χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή περιουσιακή
βλάβη.
Άρθρα 137Β – 137Δ
(Καταργούνται)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ι. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 138
Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας
1. Όποιος επιχειρεί µε βία ή απειλή βίας να αποσπάσει από το
ελληνικό κράτος τµήµα του εδάφους ή του θαλάσσιου χώρου που
ανήκει σε αυτό ή να τα συγχωνεύσει σε άλλο κράτος, τιµωρείται
µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. Με την
ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος επιχειρεί να τελέσει την πράξη µε
κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους ή µε σφετερισµό της ιδιότητας αυτής.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 135 έως 137 έχουν και εδώ ανάλογη
εφαρµογή.
Άρθρο 139
Νόθευση αποδεικτικών
Όποιος νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικείµενα που χρησιµεύουν για την απόδειξη των εδαφικών δικαιωµάτων του ελληνικού κράτους ή την υποστήριξη συµφερόντων του
τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.
ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 140
Έκθεση σε κίνδυνο πολέµου
1. Όποιος επιχειρεί µε συνοµιλίες ή διαπραγµατεύσεις µε ξένη
κυβέρνηση ή οργάνωση που ασκεί στην πράξη κρατική εξουσία
σε ορισµένο τόπο να προκαλέσει πόλεµο ή εχθροπραξίες εναντίον
του ελληνικού κράτους ή συµµάχου του, τιµωρείται µε κάθειρξη
έως δέκα έτη.
2. Αν εξαιτίας των ενεργειών του κηρύχθηκε πραγµατικά πόλεµος ή άρχισαν εχθροπραξίες, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.
3.Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται αν
οι πράξεις δεν τιµωρούνται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις.
4. Ο δράστης της πράξης της πρώτης παραγράφου µένει ατιµώρητος, αν µε δική του θέληση παρεµπόδισε την πρόκληση του
πολέµου ή των εχθροπραξιών που επιδίωξε µε την πράξη του.
Άρθρο 141
Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων
1. Όποιος, µε πράξεις που θέτουν υπό αµφισβήτηση κυριαρχικά δικαιώµατα άλλου κράτους ή µε άλλες προκλητικές ενέργειες, εκθέτει το ελληνικό κράτος ή σύµµαχό του ή τους
κατοίκους τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή εκθέτει σε κίνδυνο διατάραξης τις φιλικές σχέσεις της Ελλάδας ή συµµάχου της µε
ξένο κράτος, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή.
2. Αν τα αντίποινα επήλθαν πραγµατικά εξαιτίας των ενεργειών
του επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 142
Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αµέλεια
Αν η πράξη του προηγούµενου άρθρου τελέστηκε από αµέλεια
επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή
και, αν εξαιτίας αυτής επήλθαν αντίποινα, φυλάκιση έως ένα έτος
ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 142 Α
Παραβάσεις κανονισµών της Ε.Ε.
Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά
µέτρα, που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε κανονισµούς της
ΕΕ τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε αυτό
πράξεις δεν είναι αξιόποινες, κατά τους νόµους της χώρας στην
οποία τελέστηκαν.
ΙΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 143
Υπηρεσία στον εχθρό
1. Έλληνας πολίτης, ο οποίος σε καιρό πολέµου κατά του ελληνικού κράτους υπηρετεί στον στρατό του εχθρού ή παίρνει
όπλα κατά της ελληνικής πολιτείας ή των συµµάχων της τιµωρείται µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος σε έδαφος του ελληνικού κράτους που βρίσκεται υπό εχθρική κατοχή, υποστηρίζει
τη δύναµη του εχθρού σε αυτό καταδίδοντας άτοµα που αντιστέκονται στις δυνάµεις κατοχής ή προσφέροντας τις υπηρεσίες
του σε αυτές, µε σκοπό τη διατήρηση του κατοχικού καθεστώτος.
Άρθρο 144
Υποστήριξη της πολεµικής δύναµης του εχθρού
1. Όποιος σε πόλεµο που κηρύχθηκε ή που επίκειται κατά της
ελληνικής πολιτείας: α) ενισχύει τις πολεµικές δυνάµεις του εχθρού υπηρετώντας σε αυτές ως στρατιώτης ή προσφέροντας
µέσα ή υπηρεσίες ή β) βλάπτει τις ελληνικές πολεµικές δυνάµεις
καταστρέφοντας, αφαιρώντας ή µη παραδίδοντας τα πιο πάνω
µέσα ή αρνούµενος τις οφειλόµενες υπηρεσίες, τιµωρείται µε
κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.
2. Ο ξένος υπήκοος που παρέχει στον εχθρικό στρατό τα µέσα
ή τις υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου δεν τιµωρείται,
εκτός αν, κατά τον χρόνο της πράξης, κατοικούσε στην Ελλάδα
ή σε έδαφος κατεχόµενο από την Ελλάδα ή αν όσα έδωσε προέρχονται από αυτά τα εδάφη.
3. Όποιος σε πόλεµο που κηρύχθηκε ή που επίκειται κατά της
ελληνικής πολιτείας επιχειρεί να ενισχύσει τις πολεµικές δυνάµεις του εχθρού ισχυριζόµενος ή διαδίδοντας ειδήσεις σχετικά
µε τις θέσεις, την ισχύ ή τις ενέργειες των ελληνικών ένοπλων
δυνάµεων τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.
Άρθρο 145
(Καταργείται)
ΙV. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
Άρθρο 146
Παραβίαση µυστικών της Πολιτείας
1. Όποιος παραδίδει ή αφήνει να περιέλθει στην κατοχή ή τη
γνώση άλλου κρατικό απόρρητο τιµωρείται µε κάθειρξη έως
δέκα έτη.
2. Αν η πράξη τελείται σε καιρό πολέµου, επιβάλλεται κάθειρξη
ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.

3. Με τις ποινές των προηγούµενων παραγράφων τιµωρείται
και όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου ανακοινώνει ή διαδίδει κρατικό απόρρητο.
Άρθρο 147
Παραβίαση µυστικών της Πολιτείας από αµέλεια
Όποιος τελεί τις πράξεις του προηγούµενου άρθρου από αµέλεια, εφόσον τα απόρρητα ήταν υπηρεσιακώς εµπιστευµένα σε
αυτόν ή τού ήταν προσιτά λόγω της δηµόσιας υπηρεσίας του ή
µε εντολή κάποιας αρχής, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη
ή χρηµατική ποινή και σε καιρό πολέµου, µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 148
Κατασκοπεία
1. Όποιος παράνοµα πετυχαίνει να περιέλθει στην κατοχή ή
στη γνώση του κρατικό απόρρητο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.
2. Αν όµως ο υπαίτιος ενήργησε µε σκοπό να χρησιµοποιήσει
το κρατικό απόρρητο για να το διαβιβάσει σε άλλον ή να το ανακοινώσει δηµόσια, µε τρόπο που µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
στα συµφέροντα του κράτους, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα
έτη και αν η πράξη έγινε σε καιρό πολέµου, κάθειρξη.
Άρθρο 149
Έννοια κρατικού απορρήτου
Κρατικό απόρρητο κατά την έννοια των άρθρων 146 έως 148
είναι ένα γεγονός, αντικείµενο ή πληροφορία, η πρόσβαση στα
οποία είναι δυνατή σε ένα προσδιορισµένο κύκλο προσώπων και
που χαρακτηρίζονται ως µυστικά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
προσβολής της εδαφικής ακεραιότητας, της αµυντικής ικανότητας, των διεθνών σχέσεων ή των οικονοµικών συµφερόντων του
ελληνικού κράτους και της διεθνούς ειρήνης.
Άρθρα 150 – 151
(Καταργούνται)
Άρθρο 152
Παρεπόµενες ποινές
Στα εγκλήµατα αυτού του Κεφαλαίου, το δικαστήριο, µαζί µε
την ποινή, επιβάλλει αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Άρθρο 153
Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους
Όποιος βιαιοπραγεί κατά του αρχηγού ή µέλους της κυβέρνησης άλλου κράτους κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην
Ελλάδα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
Άρθρο 154
Προσβολή διπλωµατικών αντιπροσώπων
Όποιος τελεί την πράξη του προηγούµενου άρθρου εναντίον
πρεσβευτή διαπιστευµένου στην ελληνική πολιτεία ή άλλου διπλωµατικού αντιπροσώπου κατά τον χρόνο παραµονής του στην
Ελλάδα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
Άρθρο 155
Προσβολή συµβόλων άλλου κράτους
Όποιος, για να εκδηλώσει µίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραµορφώνει ή ρυπαίνει τη σηµαία ή έµβληµα της
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κυριαρχίας άλλου κράτους, που τελεί σε ειρήνη µε την Ελλάδα
και είναι αναγνωρισµένο από αυτήν ή διακόπτει ή ηχητικά παρεµποδίζει την ανάκρουση του εθνικού του ύµνου, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Η δίωξη ασκείται
µόνο ύστερα από αίτηση της αλλοδαπής κυβέρνησης.
Άρθρο 156
Προϋποθέσεις της δίωξης
Τα εγκλήµατα αυτού του Κεφαλαίου διώκονται µόνο αν η Ελλάδα διατηρεί διπλωµατικές σχέσεις µε το αλλοδαπό κράτος και
η αµοιβαιότητα είναι εξασφαλισµένη τόσο κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, όσο και κατά τον χρόνο εκδίκασής της.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 157
Προσβολές κατά του Προέδρου της Δηµοκρατίας,
της Βουλής ή της Κυβέρνησης
και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Όποιος µε βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκάσει τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική
εξουσία, τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή µέλος τους σε εκτέλεση,
παράλειψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά τους,
καθώς και όποιος βιαιοπραγεί εναντίον τους κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Η
ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισµένου κατά τον κανονισµό της Βουλής πολιτικού κόµµατος.
2. Ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 1 εναντίον του
περιφερειάρχη, του δηµάρχου, του περιφερειακού ή δηµοτικού
συµβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης ή µέλους του τιµωρείται µε
φυλάκιση και χρηµατική ποινή.
3. Αν τα πρόσωπα κατά των οποίων στράφηκαν οι πράξεις των
προηγούµενων παραγράφων διέτρεξαν κίνδυνο ζωής ή βαριάς
σωµατικής βλάβης, επιβάλλεται κάθειρξη για την πράξη της παραγράφου 1 και φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών για την πράξη
της παραγράφου 2.
Άρθρο 158
Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας
1. Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί την παραγωγή µη
γνήσιου αποτελέσµατος σε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή της ή νοθεύει το γνήσιο
αποτέλεσµα της εκλογής ή ψηφοφορίας τιµωρείται µε φυλάκιση
έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου
σε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από περιφερειακό ή
δηµοτικό συµβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποια επιτροπή
τους τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 159
Δωροληψία πολιτικών προσώπων
1. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες τιµωρείται ο Πρωθυπουργός, τα µέλη της Κυβέρνησης, ο
βουλευτής, ο περιφερειάρχης, ο δήµαρχος 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, οποιασδήποτε φύσης ωφελήµατα που δεν
δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγµα για ενέργεια ή παράλειψή τους, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται στα
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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 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.
Άρθρο 159Α
Δωροδοκία πολιτικών προσώπων
1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή µέλος
της Κυβέρνησης, τον περιφερειάρχη ή το 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 από αµέλεια δεν απέτρεψε
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 προηγούµενες παράγραφοι (1-3) εφαρµόζονται και όταν
η πράξη τελείται προς: α) µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων
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.
Άρθρο 160
Αντιποίηση
Όποιος αντιποιείται την άσκηση του αξιώµατος των προσώπων
που αναφέρονται στο άρθρο 157 τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα
έτος ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 160Α
Διατάραξη συνεδριάσεων
1. Όποιος παρεµποδίζει τη διεξαγωγή συνεδρίασης του
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Υπουργικού Συµβουλίου, της Βουλής ή κάποιας επιτροπής τους
ή τη διαταράσσει µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών.
2. Όποιος παρεµποδίζει ή διαταράσσει συνεδρίαση των κατά
το άρθρο 157 παρ. 2 συµβουλίων ή των επιτροπών τους τιµωρείται
µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 161
Βία κατά εκλογέων
1. Όποιος µε βία ή απειλή βίας ή µε κατάχρηση µιας εργασιακής
ή οικονοµικής σχέσης εξάρτησης, παρεµποδίζει εκλογέα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα ή επιβάλλει την ενάσκησή του υπέρ
ή κατά ορισµένου υποψηφίου σε εκλογές βουλευτών, ευρωβουλευτών ή αυτοδιοικητικών αρχών ή σε δηµοψήφισµα κατά το Σύνταγµα, τιµωρείται µε φυλάκιση.
2. Αν το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη διέτρεξε
σοβαρό προσωπικό κίνδυνο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
3. Το δικαστήριο µαζί µε την ποινή για τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλει και αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων.
Άρθρο 162
Εξαπάτηση εκλογέων
Όποιος µε ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή µε άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα, µε αποτέλεσµα αυτός να µην ασκήσει το εκλογικό
του δικαίωµα, να ψηφίσει άκυρα ή να µεταβάλλει το εκλογικό του
φρόνηµα σε κάποια από τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 163
Παραβίαση της µυστικότητας της ψηφοφορίας
Όποιος, σε κάποια από τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του
άρθρου 161 κατορθώνει µε οποιονδήποτε τρόπο να µάθει είτε ο
ίδιος είτε τρίτος την ψήφο που έδωσε ο εκλογέας, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 164
Νόθευση εκλογής
1. Όποιος ψηφίζει χωρίς να έχει δικαίωµα σε κάποια από τις
εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161 ή ψηφίζει κατ' επανάληψη ή δίνει πολλές ψήφους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προκαλεί την παραγωγή µη γνήσιου αποτελέσµατος της εκλογής,
καθώς και όποιος νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσµα αυτής, τιµωρείται
µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Αν ο υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία κατά την εκλογή ή το δηµοψήφισµα, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 161 εφαρµόζεται και σ’ αυτή
την περίπτωση.
Άρθρο 165
Δωροδοκία εκλογέα
1. Όποιος σχετικά µε κάποια από τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161, από την προκήρυξή τους και έως το τέλος
της ψηφοφορίας υπόσχεται ή παρέχει σε εκλογέα οποιαδήποτε
ωφελήµατα που δεν δικαιούται για να παραλείψει να ασκήσει το
εκλογικό του δικαίωµα ή για να το ασκήσει µε ορισµένο τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη και µε χρηµατική ποινή. Η παράγραφος 3 του άρθρου 161 εφαρµόζεται και σ’ αυτή την
περίπτωση.
2. Με φυλάκιση έως δύο έτη και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο
εκλογέας, ο οποίος, σχετικά µε κάποια από τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161 και κατά το χρόνο που προβλέπεται

στην προηγούµενη παράγραφο, δέχεται παροχή ή υπόσχεση ωφεληµάτων που δεν δικαιούται ή απαιτεί τέτοια για να παραλείψει
την άσκηση του εκλογικού του δικαιώµατος ή για να το ασκήσει
µε ορισµένο τρόπο.
3. Όποιος από την προκήρυξη κάποιας από τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161 και έως το τέλος της ψηφοφορίας
υπόσχεται ή κάνει δωρεά για φιλανθρωπικό σκοπό ή για εκτέλεση
έργου σε εκλογική περιφέρεια, δήµο, φιλανθρωπικό κατάστηµα,
κοινωφελές ίδρυµα ή εκκλησία, ως αντάλλαγµα για να υπερψηφιστεί, καταψηφιστεί ή προτιµηθεί συγκεκριµένος υποψήφιος, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη και µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 166
Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας
1. Όποιος µε βία ή απειλή παρεµποδίζει τη διεξαγωγή κάποιας
από τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161 ή τη διαταράσσει µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα
έτος ή χρηµατική ποινή.
2. Όποιος σχετικά µε κάποια από τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161, από την αρχή της ψηφοφορίας και έως
την ολοκλήρωση της διαλογής καταστρέφει ολικά ή µερικά κάλπη
ή µε οποιονδήποτε τρόπο εξαφανίζει την κάλπη, το πρωτόκολλο
ή τα πρακτικά της ψηφοφορίας ή τα διαβιβαζόµενα στοιχεία στην
αρµόδια αρχή, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη.
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 167
Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων
1. Όποιος µε βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκάσει κάποια
αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσει πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή να παραλείψει νόµιµη πράξη, καθώς και όποιος βιαιοπραγεί εναντίον του ή κατά προσώπου που έχει προσληφθεί ή
άλλου υπαλλήλου που έχει προστρέξει για να τον υποστηρίξει
κατά τη διάρκεια της νόµιµης ενέργειάς του (αντίσταση), τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Αν η πράξη στράφηκε κατά δικαστικού λειτουργού, διαιτητή
ή ενόρκου, ή έγινε από περισσοτέρους, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.
3. Αν το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη διέτρεξε
σοβαρό προσωπικό κίνδυνο ή η πράξη έγινε από πρόσωπο που
οπλοφορεί ή φέρει αντικείµενα µε τα οποία µπορεί να προκληθεί
σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών
και χρηµατική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε
άλλη διάταξη.
Άρθρο 167Α
Αθέµιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς
Όποιος εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 167 και 237 επιχειρεί µε αθέµιτη επιρροή ή πίεση ή µε απειλή να επιβάλει σε δικαστικό λειτουργό, διαιτητή ή ένορκο την ενέργεια πράξης που
ανάγεται στα καθήκοντά του ή την παράλειψη νόµιµης πράξης ή
την ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένου διαδίκου τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 168
Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας
1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε χώρο δηµόσιας υπηρεσίας
ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ή παραµένει στους
χώρους αυτούς και προκαλεί έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη
της οµαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, τιµωρείται µε φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει
την κοινή ειρήνη, εµποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις
συνεδριάσεις συλλογικού οργάνου, συγκροτούµενου σύµφωνα µε
το νόµο για τη διεξαγωγή δηµόσιων υποθέσεων.
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Άρθρο 168Α
Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων
Όποιος εµποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις δικαστηρίου ή δικαστικού συµβουλίου τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 169
Απείθεια
Με φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή τιµωρείται
όποιος, ύστερα από νόµιµη πρόσκληση, αρνείται σε κάποιον από
τους υπαλλήλους του άρθρου 13 παρ. α’, χωρίς αντίσταση την
υπηρεσία ή συνδροµή που οφείλεται κατά τον νόµο ή την είσοδο
σε οποιοδήποτε µέρος για να επιχειρηθεί κάποια νόµιµη υπηρεσιακή ενέργεια.
Άρθρο 169Α
Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων
1. Όποιος δεν συµµορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη
δικαστικής ή εισαγγελικής απόφασης σχετική µε τη ρύθµιση της
νοµής ή της κατοχής, την άσκηση της γονικής µέριµνας, την επικοινωνία µε το τέκνο και τη ρύθµιση της χρήσης της οικογενειακής
στέγης και της κατανοµής των κινητών µεταξύ συζύγων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
2. Όποιος εν γνώσει µαταιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του
µέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε άλλον τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή . Η πράξη µένει ατιµώρητη
αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.
Άρθρο 170
Στάση
1. Όποιος µε πρόθεση συµµετέχει σε συγκεντρωµένο πλήθος
που διαπράττει µε ενωµένες δυνάµεις κάποια από τις πράξεις του
άρθρου 167 τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή.
2. Οι υποκινητές της στάσης, καθώς και εκείνοι που µεταχειρίστηκαν βία ή απειλές βίας ή βιαιοπράγησαν, τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη διάταξη νόµου δεν τιµωρεί
την πράξη µε βαρύτερη ποινή.
Άρθρο 171
(Καταργείται)
Άρθρο 172
Ελευθέρωση φυλακισµένου
1. Όποιος µε πρόθεση ελευθερώνει φυλακισµένο ή άλλον που
κρατείται νόµιµα µε διαταγή της αρχής τιµωρείται µε φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Αν ο δράστης της πράξης της προηγούµενης παραγράφου
είναι υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη φύλαξη ή άλλο πρόσωπο
επιφορτισµένο µε την υποχρέωση αυτή τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή, εφόσον ο δράστης ήταν επιφορτισµένος µε τη φύλαξη αυτού που απέδρασε.
3. Ο εξ αµελείας υπαίτιος µένει ατιµώρητος αν µε δική του προσπάθεια συλληφθεί εντός ενός µηνός εκείνος που απέδρασε.
Άρθρο 173
Απόδραση κρατουµένου
1. Φυλακισµένος που αποδρά τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα
έτος, που εκτίεται αθροιστικά, εκτός αν οικειοθελώς επιστρέψει
στη φυλακή. Αν αποδράσει άλλος που νόµιµα κρατείται µε διαταγή
αρχής, επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή.
2. Η συµµετοχή σε απόδραση φυλακισµένου ή άλλου που νόµιµα κρατείται µε διαταγή της αρχής τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τρία έτη. Αν ο δράστης είναι υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη φύ-
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λαξη του πιο πάνω προσώπου ή άλλο πρόσωπο επιφορτισµένο µε
την υποχρέωση αυτή επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών.
Άρθρο 173Α
Παραβίαση περιορισµού κατ`
οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση
1. Όποιος, κατά τον χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, µε πρόθεση: α) αφαιρεί, καταστρέφει, φθείρει ή µε οποιονδήποτε τρόπο επεµβαίνει στη συσκευή ή στο σύστηµα
ηλεκτρονικής επιτήρησης ή β) µε οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει
τα συναφή µε την επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα,
τιµωρείται µε φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, κατά
τον χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, εκµεταλλευόµενος βλάβη ή µη ορθή λειτουργία της συσκευής ή του συστήµατος
ηλεκτρονικής επιτήρησης, διαφεύγει από την επιτήρηση των αρµοδίων αρχών. Η ποινή των παραπάνω αδικηµάτων εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή για την πράξη για την οποία ο ηλεκτρονικά
επιτηρούµενος ήταν κρατούµενος.
2. Οποιοσδήποτε συµµετέχει στις παραπάνω πράξεις τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν ο συµµετέχων έχει την
ιδιότητα του σωφρονιστικού ή αστυνοµικού υπαλλήλου ή του αρµόδιου για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπαλλήλου, επιβάλλεται
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
Άρθρο 174
Στάση κρατουµένων
1. Φυλακισµένοι ή άλλοι κρατούµενοι µε νόµιµη διαταγή της
αρχής που µε ενωµένες δυνάµεις:
α) επιχειρούν βίαια να αποδράσουν, β) επιτίθενται µε έργα κατά
ων υπαλλήλων της φυλακής ή του κρατητηρίου ή κατά εκείνων
στους οποίους έχει ανατεθεί η φύλαξη ή η επίβλεψη, γ) επιχειρούν
µε βία ή µε απειλή να εξαναγκάσουν κάποιον από αυτούς σε
πράξη ή παράλειψη τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών και χρηµατική ποινή.
2. Ο υποκινητής των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου
τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Με την ίδια ποινή τιµωρείται
ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου αν χρησιµοποίησε όπλο, καθώς και αν κάποιος από τα πρόσωπα κατά
των οποίων στράφηκε η πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο.
3. Η ποινή για τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων
εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούµενος ο υπαίτιος.
Άρθρο 175
Αντιποίηση
1. Όποιος µε πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας τιµωρείται µε χρηµατική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για την αντιποίηση άσκησης
υπηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του
Χριστού ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα καθώς και για
την αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας.
3. Η αντιποίηση δικαστικής ή δικηγορικής ιδιότητας σε σχέση
µε ένδικη υπόθεση τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 176
(Καταργείται)
Άρθρο 177
Παραβίαση κατάσχεσης
Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή υφαιρεί κατασχεµένο πράγµα τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική
ποινή.
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Άρθρο 178
Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή
Όποιος µε πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα
που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη φύλαξη κλεισµένων
πραγµάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους
ή µαταιώνει µε οποιονδήποτε τρόπο µια τέτοια σφράγιση τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 179
Παραβίαση φύλαξης της αρχής
Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή µε οποιονδήποτε
τρόπο αφαιρεί από την εξουσία της αρχής έγγραφα ή άλλα πράγµατα που βρίσκονται στη φύλαξή της ή που αυτή τα παρέδωσε
στη φύλαξη άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 180
Βλάβη επίσηµων κοινοποιήσεων
Όποιος µε πρόθεση και αυθαίρετα αφαιρεί, βλάπτει ή παραµορφώνει τις επίσηµες κοινοποιήσεις που η αρµόδια αρχή έχει δηµόσια τοιχοκολλήσει ή εκθέσει, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα
έτος ή µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 181
Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ.
Όποιος δεν ανακοινώνει αµέσως στις αρχές την ανεύρεση νεκρού ή χωρίς την απαιτούµενη άδεια της αρχής ενταφιάζει ή µε
οποιονδήποτε τρόπο εξαφανίζει ή ανατέµνει νεκρό, καθώς και
όποιος παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρµόδια αρχή για
να αποτρέψει την πρόωρη ταφή, την εξαφάνιση ή την ανατοµή νεκρού, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
Άρθρα 182 - 182Α
(Καταργούνται)
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Άρθρο 183
Διέγερση σε ανυπακοή
Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου
προκαλεί ή διεγείρει σε απείθεια κατά των νόµων ή των διαταγµάτων ή εναντίον άλλων νόµιµων διαταγών της αρχής, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 184
Διέγερση σε διάπραξη
εγκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια
1. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη πληµµελήµατος ή κακουργήµατος και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη
τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή.
2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται η
πράξη της προηγούµενης παραγράφου αν µε αυτήν επιχειρείται
η τέλεση βιαιοπραγιών κατά οµάδας ή προσώπου που προσδιορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώµα, την
εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, το γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Στην περίπτωση αυτή δεν
εφαρµόζεται το άρθρο 82 Α.
3. Με φυλάκιση τιµωρείται η πράξη των προηγούµενων παραγράφων αν είχε ως άµεσο επακόλουθο την τέλεση εγκληµάτων.
4. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και
όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου
προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε βιαιοπραγίες µεταξύ τους ή
σε αµοιβαία διχόνοια µε αποτέλεσµα να προκληθεί διατάραξη της

κοινής ειρήνης κατά το άρθρο 189.
Άρθρο 185
(Καταργείται)
Άρθρο 186
Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήµατος
1. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αµοιβή σε άλλον για να τελέσει ορισµένο κακούργηµα καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαµβάνει την τέλεσή του, τιµωρείται µε φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
2. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αµοιβή σε άλλον για να τελέσει ορισµένο πληµµέληµα το οποίο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών, καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά
και αναλαµβάνει την τέλεσή του, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή
παροχή κοινωφελούς εργασίας, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
3. Οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να µείνουν ατιµώρητες αν ο υπαίτιος ανακάλεσε µε δική του θέληση την
προσφορά ή την αποδοχή της πριν από την έναρξη τέλεσης του
εγκλήµατος.
Άρθρο 187
Εγκληµατική οργάνωση
1. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε επιχειρησιακά
δοµηµένη και µε διαρκή εγκληµατική δράση οργάνωση τριών ή
περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργηµάτων τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.
2. Αυτός που διευθύνει την εγκληµατική οργάνωση τιµωρείται
µε κάθειρξη.
3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου,
οργανώνεται µε άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργηµα
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Με φυλάκιση έως
τρία έτη τιµωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούµενο εδάφιο
ένωση έγινε για τη διάπραξη πληµµελήµατος µε το οποίο επιδιώκεται οικονοµικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής,
της σωµατικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ηµεδαπό ή στρέφονταν κατά
Έλληνα πολίτη ή κατά νοµικού προσώπου που εδρεύει στην ηµεδαπή ή κατά του Ελληνικού κράτους, ακόµη και αν αυτές δεν είναι
αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν.
Άρθρο 187Α
Τροµοκρατικές πράξεις – Τροµοκρατική οργάνωση
1. Όποιος τελεί κακούργηµα ή οποιοδήποτε κοινώς επικίνδυνο
έγκληµα υπό συνθήκες ή µε τέτοιο τρόπο ή σε τέτοια έκταση που
να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη χώρα ή για διεθνή οργανισµό
και µε σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσµό ή να εξαναγκάσει παρανόµως δηµόσια αρχή ή διεθνή οργανισµό να εκτελέσει
οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά
ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις συνταγµατικές, πολιτικές ή οικονοµικές δοµές µιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισµού τιµωρείται µε την ποινή που προβλέπεται για το τελούµενο έγκληµα
αυξηµένη ως εξής: α) Αν πρόκειται για ποινή ισόβιας κάθειρξης,
προβλεπόµενης διαζευκτικά µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα
ετών, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δώδεκα ετών. β) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα
ετών, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δώδεκα ετών. γ) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον
επτά ετών. δ) Αν πρόκειται για ποινή φυλάκισης, το κατώτατο όριο
επαυξάνεται κατά ένα έτος.
2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη τιµωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε δοµηµένη και µε διαρκή δράση οµάδα από
τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοινού και επιδιώ-
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κουν την τέλεση του εγκλήµατος της παραγράφου 1 (τροµοκρατική οργάνωση). Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιµωρείται
η πράξη του προηγούµενου εδαφίου, όταν η τροµοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί για την τέλεση πληµµεληµάτων της παραγράφου 1. Η κατασκευή, προµήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών
και χηµικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέµπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τροµοκρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική
περίσταση. Η µη διάπραξη από την τροµοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα συνιστά ελαφρυντική
περίσταση.
3. Αυτός που διευθύνει την τροµοκρατική οργάνωση του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη. Με την ποινή του προηγούµενου εδαφίου µειωµένη
(άρθρο 83) τιµωρείται αυτός που διευθύνει την τροµοκρατική οργάνωση του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου.
4. Όποιος προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συµµετοχή σε
συγκεκριµένη τροµοκρατική οργάνωση ή για τέλεση ορισµένης
τροµοκρατικής πράξης, παρέχοντας σε αυτόν οδηγίες, πληροφορίες ή κατευθύνσεις (στρατολόγηση), τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών αν η προς εκτέλεση πράξη συνιστά
κακούργηµα και µε φυλάκιση έως δύο έτη, αν πρόκειται για πληµµέληµα.
5. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται και
όποιος, µε οποιονδήποτε τρόπο, εκπαιδεύει άλλον στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών µεθόδων ή τεχνικών
ενόψει της διάπραξης ενός από τα εγκλήµατα που απαριθµούνται
στην παράγραφο 1.
6. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου απειλεί µε τέλεση τροµοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια
τάξη τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη.
Άρθρο 187 Β
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 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 σκοπείται 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.
Άρθρο 187Γ
Ευνοϊκά µέτρα
1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 187 ή των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή µε αναγγελία στην αρχή την
πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα, ή
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µε τον ίδιο τρόπο συµβάλλει ουσιωδώς στην εξάρθρωση της οργάνωσης, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν
δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε αιτιολογηµένη διάταξή του απέχει από την άσκησή της
και υποβάλλει την δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος
ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
2. Αν στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει κάποιο από τα επιδιωκόµενα εγκλήµατα ή έχει
τελέσει κάποιο από τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου
187Α, το δικαστήριο του επιβάλλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Το
δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή αυτής της ποινής,
εκτιµώντας ιδίως την έκταση της συµµετοχής του υπαιτίου στην
οργάνωση και τον βαθµό της συµβολής του στην εξάρθρωσή της.
3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν
σε βάρος του από εγκληµατική οργάνωση, 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, ώσπου να
εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν.
Αν η κατηγορία αποδειχθεί βάσιµη, η αποχή από την ποινική δίωξη
γίνεται οριστική.
4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα
και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληµατική ή τροµοκρατική οργάνωση αναστέλλεται µέχρι να εκδοθεί
αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο
χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραµονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία περί αλλοδαπών.
Άρθρο 188
(Καταργείται)
Άρθρο 189
Διατάραξη της κοινής ειρήνης
1. Όποιος συµµετέχει σε συγκεντρωµένο πλήθος που µε ενωµένες δυνάµεις διαπράττει βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων ή
πραγµάτων ή εισβάλλει παράνοµα σε ξένα σπίτια, καταστήµατα ή
άλλα ακίνητα κτήµατα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Αν οι πιο πάνω πράξεις, καθώς και πράξεις φθοράς ξένης
ιδιοκτησίας, γίνονται µε σκοπό να παρεµποδίσουν την έκδοση και
την ελεύθερη κυκλοφορία εφηµερίδων, περιοδικών ή βιβλίων, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.
3. Οι υποκινητές της διατάραξης που έχουν καθοδηγητικό ρόλο
µέσα στο πλήθος τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
µηνών. Με την ίδια ποινή τιµωρούνται και εκείνοι που τέλεσαν βιαιοπραγίες κατά τη διατάραξη.
4. Όποιος, χωρίς να διαταράσσει την κοινή ειρήνη, εµποδίζει
αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά µια νόµιµη συλλογική εκδήλωση
µε σκοπό τη µαταίωσή της, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηµατική ποινή.
Άρθρο 190
Απειλή διάπραξης εγκληµάτων
Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου
απειλεί ότι θα διαπραχθούν εγκλήµατα και δηµιουργεί έτσι φόβο
σε αόριστο αριθµό ανθρώπων ή σε ορισµένο κύκλο ή κατηγορία
προσώπων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή µε χρηµατική
ποινή.
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 προ-
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βούν 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.
Άρθρο 191Α
Προσβολή συµβόλων ή τόπων
ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σηµασίας
1. Όποιος δηµόσια αφαιρεί, καταστρέφει, παραµορφώνει ή
ρυπαίνει την επίσηµη σηµαία του κράτους ή έµβληµα της κυριαρχίας του ή ηχητικά παρεµποδίζει τη δηµόσια ανάκρουση του εθνικού ύµνου, και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη,
τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος τελεί πράξεις ρύπανσης
ή φθοράς σε τόπους ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σηµασίας καθώς και σε χώρους φύλαξης νεκρών ή νεκροταφεία και
προκαλεί έτσι φόβο ή ανησυχία σε αόριστο αριθµό ανθρώπων,
εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
Άρθρα 192 -197
(Καταργούνται)
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Άρθρα 198 - 199
(Καταργούνται )
Άρθρο 200
Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων
1. Όποιος κακόβουλα προσπαθεί να εµποδίσει ή µε πρόθεση
διαταράσσει µια ανεκτή κατά το πολίτευµα θρησκευτική συνάθροιση για λατρεία ή τελετή, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο
έτη.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος µέσα σε εκκλησία ή σε
τόπο ορισµένο για θρησκευτική συνάθροιση ανεκτή κατά το πολίτευµα ενεργεί υβριστικά ανάρµοστες πράξεις.
Άρθρο 201
(Καταργείται)
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρα 202-206
(Καταργούνται)
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ,
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ
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 παραγράφων 1
και 2 τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
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 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 208Α
Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νοµίσµατος
Με τις ποινές της παραγράφου 1 εδάφια α’ και β’ του προηγούµενου άρθρου τιµωρείται και όποιος µε πρόθεση κατασκευάζει, προµηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία νόµισµα
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 και για την κατασκευή του οποίου
έχουν χρησιµοποιηθεί νόµιµες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς
όµως την άδεια της αρµόδιας αρχής ή καθ` υπέρβαση του σχετικού δικαιώµατος.
Άρθρο 208Β
Όποιος παράνοµα παράγει, πωλεί, εισάγει, χρησιµοποιεί ή
διανέµει για πώληση ή για άλλους εµπορικούς σκοπούς µετάλλια
ή µάρκες τα οποία: α) φέρουν στην οόψη τους όρους «ευρώ» ή
«λεπτά ευρώ» ή το σύµβολο του ευρώ, β) έχουν µέγεθος εντός
των νόµιµων ορίων αναφοράς ή γ) φέρουν στην όψη τους οποιοδήποτε σχέδιο που είναι παρόµοιο µε εκείνο των εθνικών
εµπρόσθιων όψεων ή των κοινών οπίσθιων όψεων των κερµάτων
ευρώ ή είναι πανοµοιότυπο ή παρόµοιο µε το σχέδιο της
στεφάνης των κερµάτων των δύο ευρώ, τιµωρείται µε χρηµατική
ποινή.
Άρθρο 208Γ
Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων
1. Όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει επίσηµα ένσηµα δηλωτικά αξίας µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσει σαν γνήσια, εν γνώσει
τα χρησιµοποιεί σαν γνήσια ή τα προµηθεύεται γι’ αυτόν το
σκοπό ή τα προσφέρει στην αγορά ή τα εισάγει σε κυκλοφορία
τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή.
2. Όποιος εν γνώσει ξαναχρησιµοποιεί επίσηµα ένσηµα δηλωτικά αξίας, που είχαν ήδη χρησιµοποιηθεί, ή τα αποκτά µε σκοπό
να τα ξαναχρησιµοποιήσει προσφέροντάς τα στην αγορά ή εισάγοντάς τα σε κυκλοφορία τιµωρείται µε χρηµατική ποινή.
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Άρθρα 209 - 210
(Καταργούνται)
Άρθρο 211
Προπαρασκευαστικές πράξεις
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 την παραχάραξη,
τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 212
Έµπρακτη µετάνοια
1. Το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 207, 208, 208Α και
208Β εξαλείφεται αν ο υπαίτιος µε τη θέλησή του και πριν από
κάθε κυκλοφορία ακυρώσει ή καταστρέψει τα πλαστά ή καθ’
υπέρβαση κατασκευασθέντα πριν εξεταστεί µε οποιονδήποτε
τρόπο για την πράξη του από τις αρµόδιες αρχές.
2. Εξαλείφεται επίσης το αξιόποινο των πράξεων του άρθρου
211 αν ο υπαίτιος καταστρέψει µε τη θέλησή του τα αντικείµενα
που αναφέρονται σ’ αυτό πριν τα χρησιµοποιήσει.
Άρθρο 213
Δήµευση
1. Η δήµευση των πλαστών ή καθ’ υπέρβαση κατασκευασθέντων νοµισµάτων ή άλλων µέσων πληρωµής, των αντικειµένων του
άρθρου 207, 208Α, 208Β και των πλαστών ή επαναχρησιµοποιηµένων ενσήµων διατάσσεται και αν ακόµα δεν διωχθεί και καταδικαστεί ορισµένο πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αν αυτά
ανήκουν ή όχι στον αυτουργό ή τον συµµέτοχο του εγκλήµατος.
2. Αν όµως ο κύριος των νοµισµάτων ή του υλικού από το
οποίο κατασκευάστηκαν είναι αποδεδειγµένα αµέτοχος στην παραχάραξη ή την κιβδηλεία, τα νοµίσµατα αχρηστεύονται ως νοµίσµατα και αποδίδονται ύστερα από αυτό στον κύριο.
3. Τα νοµίσµατα που κατάσχονται ως ύποπτα προϊόντα παραχάραξης ή κιβδηλείας, αποστέλλονται στο αντίστοιχο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ή Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης Κερµάτων Ευρώ για
ανάλυση, ανίχνευση και εντοπισµό περαιτέρω προϊόντων παραχάραξης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο µέχρι να εκδοθεί
τελεσίδικη απόφαση κατά την ποινική διαδικασία.
Άρθρα 214-215
(Καταργούνται)
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
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 (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
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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.
Άρθρο 217
Πλαστογραφία πιστοποιητικών
1.Όποιος µε σκοπό να διευκολύνει την άµεση συντήρηση, την
κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο αυτού του ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή µαρτυρικό ή άλλο έγγραφο που κατά προορισµό χρησιµεύει για τέτοιους σκοπούς ή
εν γνώσει του χρησιµοποιεί τέτοιο πλαστό ή νοθευµένο έγγραφο
τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Mε την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος χρησιµοποιεί για τον
ίδιο σκοπό τέτοιο έγγραφο, που είναι γνήσιο, είχε εκδοθεί όµως
για άλλον.
3. Με φυλάκιση τιµωρείται όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει
πτυχίο ή κάθε πιστοποιητικό γνώσεων ή δεξιοτήτων, ή νοθεύει
γνήσιο ή κάνει χρήση αυτών, µε σκοπό να καταλάβει θέση εργασίας ή να διεκδικήσει βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή
στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα.
Άρθρα 218 -219
(Καταργούνται)
Άρθρο 220
Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης
1. Όποιος πετυχαίνει µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δηµόσιο
έγγραφο αναληθώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση
για να εξαπατήσει άλλον σχετικά µε το περιστατικό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία.
2. Αν όµως υπάρχουν οι όροι του άρθρου 216 παρ. 3 και 4, επιβάλλεται φυλάκιση και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 221
Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις
1. Γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, χηµικοί και
µαίες που εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις, οι οποίες
προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου ή σε µια ασφαλιστική επιχείρηση ή που µπορούν να ζηµιώσουν άµεσα οικονοµικά
άλλον τιµωρούνται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
Αν οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική
χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή.
2. Με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή τιµωρείται
όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή πιστοποίηση για να εξαπατήσει δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου ή ασφαλιστική επιχείρηση. Αν έγινε δικαστική
χρήση της ανωτέρω ψευδούς πιστοποίησης, ο διάδικος που
έκανε τη χρήση τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική
ποινή.
Άρθρο 222
Υπεξαγωγή εγγράφων
Όποιος µε σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίωµα, κατά τις διατάξεις
του αστικού δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του
τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 223
(Καταργείται)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 224
Ψευδής κατάθεση
1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή µάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί εξέταση για την
κρινόµενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή στοιχεία
σχετικά µε την υπόθεση αυτή ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών έως τρία
έτη και χρηµατική ποινή.
2. Όποιος εµφανίζεται ως µάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου ή
άλλης αρχής αρµόδιας να ενεργεί εξέταση και αρνείται να δώσει
τη µαρτυρία του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
3. Αν ο υπαίτιος τέλεσε τις πράξεις των προηγούµενων παραγράφων για να αποφύγει ποινική ευθύνη είτε δική του είτε κάποιου από τους οικείους του, χωρίς να ενοχοποιήσει ψευδώς
άλλον, το δικαστήριο µπορεί να τον απαλλάξει από κάθε ποινή.
Άρθρο 225
(Καταργείται)
Άρθρο 226
Ψευδής πραγµατογνωµοσύνη ή διερµηνεία
1. Όποιος ως πραγµατογνώµονας ή διερµηνέας εν γνώσει εκθέτει ψέµατα ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.
2. Το δικαστήριο επιβάλλει επιπροσθέτως απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος για χρονικό διάστηµα από ένα έως δύο έτη,
η οποία αρχίζει µόλις η απόφαση γίνει αµετάκλητη.
Άρθρο 227
Έµπρακτη µετάνοια
Στις περιπτώσεις του άρθρου 224 η πράξη µένει ατιµώρητη αν
ο υπαίτιος µε την ελεύθερη θέλησή του ανακάλεσε ενώπιον της
ίδιας αρχής την ψευδή κατάθεση µε νέα κατάθεση. Η ανάκληση
αυτή δεν απαλλάσσει από την ποινή τον υπαίτιο, αν η αρχή έχει
ήδη εκδώσει απόφαση ή αν επήλθε σε άλλον κάποια έννοµη επιβλαβής συνέπεια.

Άρθρο 231
Υπόθαλψη
1. Όποιος εν γνώσει µαταιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργηµα ή πληµµέληµα που διέπραξε τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Η υπόθαλψη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ
κάποιου οικείου του.
Άρθρο 232
Παρασιώπηση εγκληµάτων
1. Όποιος, ενώ έµαθε µε τρόπο αξιόπιστο ότι µελετάται κακούργηµα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του, και σε χρόνο τέτοιον
ώστε να µπορεί ακόµα να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσµά
του, παραλείπει να το αναγγείλει εγκαίρως στην αρχή, τιµωρείται, αν το κακούργηµα τελέστηκε ή έγινε απόπειρά του, µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Η παράλειψη αυτή µένει ατιµώρητη αν η αναγγελία στην
αρχή θα αφορούσε πρόσωπο οικείο εκείνου που την παρέλειψε.
Άρθρο 233
Απιστία δικηγόρων
1. Δικηγόρος που βλάπτει εν γνώσει τα συµφέροντα εκείνου
του οποίου έχει αναλάβει τη νοµική προστασία, ή που στην ίδια
ένδικη υπόθεση βοηθά µε συµβουλές ή µε παροχή υπηρεσίας
και τους δύο διαδίκους, είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Αν όµως ενήργησε αφού συνεννοήθηκε µε αυτούς που
έχουν αντίθετα συµφέροντα ή επιδιώκοντας κέρδος, τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 234
Παραβίαση της µυστικότητας
δικαστικών συνεδριάσεων
Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται
όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο δηµοσιεύει έκθεση για κάποια δικαστική συνεδρίαση που έχει διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών
ή οποιοδήποτε έγγραφο τέτοιας δίκης, εκτός αν το δικαστήριο
στο οποίο διεξάγεται η δίκη επιτρέψει τη δηµοσίευση.
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 228
(Καταργείται)

Ι. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

Άρθρο 229
Ψευδής καταµήνυση

Άρθρο 235
Δωροληψία υπαλλήλου

1. Όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι'
αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών
και χρηµατική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος εν γνώσει και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή υποβάλλοντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας κάποιο αποδεικτικό µέσο για
αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση.
3. Το δικαστήριο µε αίτηση του παθόντος µπορεί να του επιτρέψει να δηµοσιεύσει την απόφαση µε έξοδα του καταδικασθέντος. Το δικαίωµα αυτό παύει να υπάρχει αν η δηµοσίευση δεν
γίνει µέσα σε έξι µήνες από την καταχώρηση της τελεσίδικης
απόφασης στο ειδικό βιβλίο.
Άρθρο 230
Ψευδής καταγγελία
Όποιος, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτο, παριστάνει εν γνώσει
του ψευδώς στην αρχή ότι τελέστηκε κάποιο κακούργηµα ή πληµµέληµα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

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, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
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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 από αµέλεια, δεν απέτρεψαν
πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον
έλεγχο τους από την τέλεση πράξης των 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 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 σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή 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 φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών 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 από αµέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που
τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την
τέλεση 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.
Άρθρο 237
Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών
1. Όποιος καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή λάβει, άµεσα ή µέσω τρίτου,
για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέµιτο
ωφέληµα, ή αποδεχθεί την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργεια του ή παράλειψη, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά
την απονοµή της δικαιοσύνης ή την επίλυση διαφοράς, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες.
2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή έως χίλιες
ηµερήσιες µονάδες τιµωρείται όποιος για τον πιο πάνω σκοπό
υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφελήµατα, άµεσα ή µέσω τρίτου,
στα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου, για τους εαυτούς τους ή για άλλον.
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιµωρείται µε
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φυλάκιση και χρηµατική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται
βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν από αµέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον
έλεγχο του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της
πράξης της προηγούµενης παραγράφου.
4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται: α) από ή προς µέλη του Δικαστηρίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) από ή προς όσους ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα
διαιτητή σε διεθνή δικαστήρια των οποίων η δικαιοδοσία είναι
αποδεκτή από την Ελλάδα ή γ) προς δικαστές, ενόρκους ή διαιτητές άλλων κρατών σχετικά µε την άσκηση των δικαστικών τους
καθηκόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι
εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ή
προς ηµεδαπό, ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους
της χώρας όπου τελέστηκε.
Άρθρο 237Α
Εµπορία επιρροής – Μεσάζοντες
1. Όποιος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήµατος ως
αντάλλαγµα για αθέµιτη επιρροή την οποία ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µπορεί να ασκήσει σε κάποιο από
τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και
237 παρ. 1, ώστε αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή.
2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται
όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει, άµεσα ή µέσω τρίτου,
οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον,
σε πρόσωπο που ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς,
ότι µπορεί να ασκήσει αθέµιτη επιρροή σε κάποιο από τα πρόσωπα που απαριθµούνται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και 237
παρ. 1, ώστε αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 237Β
(Καταργείται)
Άρθρο 238
Δήµευση
Στις περιπτώσεις των άρθρων 235 έως και 237Α το δικαστήριο
επιβάλλει στον καταδικασθέντα και την παρεπόµενη ποινή της
δήµευσης (άρθρο 68).
ΙΙ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 239
Κατάχρηση εξουσίας
Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η
ανάκριση αξιόποινων πράξεων: α) αν µεταχειρίστηκε παρανόµως
εκβιαστικά µέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουµένου, µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική
ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά το άρθρο
137 Α, β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιµωρία κάποιον
αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή, αν πρόκειται για κακούργηµα και µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηµατική ποινή, αν πρόκειται για πληµµέληµα.
Άρθρο 240
Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών
1. Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η εκτέλεση
των ποινών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηµατική ποινή αν εν γνώσει του εκτέλεσε παράνοµα ποινή ή
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µέτρο ασφαλείας ή παρέλειψε την εκτέλεση.
2. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται
και ο αρµόδιος για την εκτέλεση εντάλµατος σύλληψης υπάλληλος, που δεν το εκτελεί.
3. Αν οι παραβάσεις των προηγούµενων παραγράφων οφείλονται σε αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 241
Παραβίαση οικιακού ασύλου
Υπάλληλος που, χρησιµοποιώντας την υπαλληλική του ιδιότητα εισέρχεται στην κατοικία άλλου χωρίς ο άλλος να το θέλει,
εκτός από τις περιπτώσεις που το προβλέπει ο νόµος και χωρίς
τις νόµιµες διατυπώσεις, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή
χρηµατική ποινή.
Άρθρο 242
Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.
1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή
σύνταξη ορισµένων δηµοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα
βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει
έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους και χρηµατική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπάλληλος ο οποίος µε πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του
εµπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του.
3. Αν όµως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε
άλλον αθέµιτο όφελος ή να βλάψει παράνοµα άλλον, επιβάλλεται
κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ.
4. Με την ποινή της παρ. 1 τιµωρείται όποιος εν γνώσει του
χρησιµοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευµένο ή έχει
υπεξαχθεί. Αν όµως είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του
ή σε άλλον αθέµιτο όφελος ή να βλάψει παράνοµα άλλον και το
συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των
120.000 ευρώ, επιβάλλεται η ποινή της παραγράφου 3.
5. Αν οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων στρέφονται
άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού Δηµοσίου,
των νοµικών προσώπων Δηµοσίου Δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη
υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες
µονάδες. Οι πράξεις αυτές παραγράφονται µετά είκοσι έτη.
Άρθρο 243
Νόθευση δικαστικού εγγράφου
1. Όποιος κατά την εκτέλεση των δικαστικών ή διαιτητικών του
καθηκόντων εν γνώσει αλλοιώνει το διατακτικό απόφασης δικαστηρίου ή δικαστικού συµβουλίου ή διαιτητικής απόφασης, ή το
αποτέλεσµα ψηφοφορίας για την έκδοσή της, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή. Η ίδια ποινή
επιβάλλεται όταν η πράξη αφορά τα πρακτικά συνεδριάσεων δικαστηρίου ή δικαστικού συµβουλίου.
2. Αν ο υπαίτιος της πράξης της προηγούµενης παραγράφου
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτο ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή
εάν το συνολικό περιουσιακό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ.
3. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή τιµωρείται και όποιος άλλος, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών
του καθηκόντων, γίνεται υπαίτιος του εγκλήµατος της πρώτης
παραγράφου, καθώς και όποιος εν γνώσει κάνει χρήση των πιο
πάνω αποφάσεων. Αν συντρέχει η επιβαρυντική περίσταση της
παραγράφου 2 επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών
και χρηµατική ποινή.

Άρθρο 244
Παράνοµη βεβαίωση ή είσπραξη
δικαιωµάτων του Δηµοσίου
Υπάλληλος που εν γνώσει βεβαιώνει ή εισπράττει φόρους, δασµούς, τέλη ή άλλα φορολογήµατα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα του Δηµοσίου που δεν οφείλονται
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
Άρθρα 245 - 250
(Καταργούνται)
Άρθρο 251
Παραβίαση δικαστικού απορρήτου
1. Όποιος καλείται κατά νόµο να ασκήσει δικαστικά καθήκοντα
ή ο διαιτητής, αν µε οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιεί σε άλλον,
αφήνει να περιέλθει στην κατοχή ή γνώση άλλου, ανακοινώνει ή
διαδίδει δικαστικό απόρρητο, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν µε την πράξη σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό
του ή σε άλλον οποιοδήποτε όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή. Η
παράβαση αυτή τιµωρείται και αν τελέστηκε µετά την αποχώρηση από την υπηρεσία.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και εκείνος στον οποίο το δικαστικό απόρρητο ήταν προσιτό λόγω της υπηρεσίας του ή της
συµµετοχής του στη διαδικασία ως δικηγόρου ή διαδίκου.
3. Το δικαστικό απόρρητο κατά το άρθρο αυτό αφορά γεγονότα, έγγραφα ή πληροφορίες όταν αυτά σχετίζονται µε: α) συνεδρίαση δικαστικού συµβουλίου, β) διάσκεψη ή µυστική
ψηφοφορία, γ) πράξεις που διενεργούνται στη διάρκεια της ανάκρισης, δ) συνεδρίαση δικαστηρίου που έχει διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών, όταν από τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων
της προκαλείται κίνδυνος προσβολής άλλου ή ε) στοιχεία που
σχετίζονται µε διαιτησία ή διαµεσολάβηση, όταν η δηµοσιοποίησή τους δηµιουργεί κίνδυνο προσβολής του ενός µέρους.
Άρθρο 252
Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου
1. Υπάλληλος που κατά παράβαση των καθηκόντων του γνωστοποιεί σε άλλον απόρρητα που του εµπιστεύτηκαν ή γνωρίζει
λόγω της υπηρεσίας του, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική
ποινή. Η παράβαση αυτή τιµωρείται και αν τελέστηκε µετά την
αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και εκείνος που χρησιµοποιεί
το υπηρεσιακό απόρρητο εν γνώσει της προέλευσής του, µε
σκοπό να βλάψει το κράτος ή άλλον.
3. Το υπηρεσιακό απόρρητο κατά το άρθρο αυτό αφορά έγγραφα ή πληροφορίες που µε νόµο ή απόφαση της αρµόδιας
αρχής έχουν χαρακτηριστεί εµπιστευτικά.
Άρθρο 253
(Καταργείται)
Άρθρο 254
Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης
Υπάλληλος για τον οποίο υπάρχει νόµιµος λόγος να εξαιρεθεί
σε κάποια υπόθεση και που εν γνώσει του αποσιωπά το περιστατικό αυτό και ενεργεί σ' αυτήν την υπόθεση, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή, αν η αποσιώπηση έγινε µε
σκοπό την αθέµιτη ωφέλεια του ίδιου ή άλλου ή τη βλάβη άλλου.
Επιβάλλεται φυλάκιση ή χρηµατική ποινή, όταν η πράξη τελείται
από δικαστικό λειτουργό ή διαιτητή.
Άρθρο 255
Αθέµιτη συµµετοχή
Υπάλληλος που άµεσα ή έµµεσα και ιδίως χρησιµοποιώντας
άλλο πρόσωπο ή µε πράξεις συγκαλυµµένες, πήρε µέρος σε
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πλειστηριασµό, µίσθωση, δηµοπρασία ή σε οποιαδήποτε άλλη
πράξη στην οποία ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη και χρηµατική ποινή.
Άρθρα 256 - 258
(Καταργούνται)
Άρθρο 259
Παράβαση καθήκοντος
Υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της
υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε
άλλον παράνοµο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο
τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, αν η
πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη.
Άρθρο 260
Ανυποταξία σε πολιτική αρχή
Στρατιωτικός διοικητής, αξιωµατικός ή υπαξιωµατικός ή αστυνοµικός υπάλληλος ο οποίος παραλείπει να συγκεντρώσει και να
χρησιµοποιήσει την ένοπλη ή αστυνοµική δύναµη που έχει στις
διαταγές του, αν και η αρµόδια πολιτική αρχή τον κάλεσε νόµιµα
να το πράξει, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή.
Άρθρα 261 - 262
(Καταργούνται)
Άρθρο 263
Παρεπόµενες ποινές
1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235, 237, 239, 242, 243, η αµετάκλητη καταδίκη του υπαιτίου συνεπάγεται αυτοδικαίως έκπτωση από τη δηµόσια θέση και τα αξιώµατα που κατέχει.
2. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρµόζεται αναλόγως σε όλα
τα εγκλήµατα των άρθρων 239 έως 260, καθώς και του άρθρου
396, εφόσον έχουν προσπορίσει στους υπαιτίους περιουσιακά
οφέλη.
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
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 υπαλλήλου, το σχετικό βούλευµα ή απόφαση
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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
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 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.
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
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 µεγά-
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λου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια
κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου
προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
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 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 σε έκταση που έχει νόµιµα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα τιµωρείται µε φυλάκιση.
Άρθρα 266-267
(καταργούνται)
Άρθρο 268
Πληµµύρα
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.
Άρθρο 269
(Καταργείται)
Άρθρο 270
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.
Άρθρο 271
(Καταργείται)
Άρθρο 272
Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών
1. Όποιος κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές
ύλες ή εκρηκτικές βόµβες από τις οποίες µπορεί να προκληθεί
κίνδυνος για άνθρωπο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
ετών.
2. Ο δράστης δεν τιµωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές
παρέδωσε µε τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείµενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην
κατοχή τους ή απέτρεψε µε άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει
χρήση αυτών.
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 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.
Άρθρο 274
(καταργείται)
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 276
(Καταργείται)
Άρθρο 277
Πρόκληση ναυαγίου
1. Όποιος προκαλεί τη βύθιση ή την προσάραξη πλοίου τιµωρείται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη
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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 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.
Άρθρο 278
(Καταργείται)
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 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. 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.
Άρθρα 280 - 284
(Καταργούνται)
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 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
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.
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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 µπορεί
να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
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.
Άρθρο 287
(Καταργείται)
Άρθρο 288
Παρεµπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου
και παράλειψη οφειλόµενης βοήθειας
1. Όποιος µαταιώνει ή δυσχεραίνει την ενέργεια που είναι αναγκαία για να αποτραπεί ή να κατασταλεί ένας κοινός κίνδυνος
που υπάρχει ή που επίκειται για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου ή
για ξένες ιδιοκτησίες τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Όποιος σε περίπτωση δυστυχήµατος ή κοινού κινδύνου ή
κοινής ανάγκης δεν προσφέρει τη βοήθεια που του ζητήθηκε και
που µπορούσε να προσφέρει, χωρίς ο ίδιος να διατρέξει ουσιώδη
κίνδυνο, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς
εργασίας.
Άρθρο 289
Έµπρακτη µετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής
1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 των άρθρων 264, 268,
270, 273, 275, 277 και 286 και της παραγράφου 3 του άρθρων
265, 279 και 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.
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 290
Επικίνδυνες παρεµβάσεις στην οδική συγκοινωνία
1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας στους
δρόµους:
α) µε καταστροφή, βλάβη ή µετακίνηση εγκαταστάσεων ή οχη-

7812

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µάτων,
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 στην περίπτωση των στοιχείων α’ ή β’ η πράξη είχε
ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη άλλου ή προκάλεσε
βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) 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 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.
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 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 στην
περίπτωση των στοιχείων α’ ή β’ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη
βαριά σωµατική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) 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
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.
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, 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 στην περίπτωση των στοιχείων α’

ή β’ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ή
προκάλεσε βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, δδ) 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. 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 292
Παρακώλυση συγκοινωνιών
1. Όποιος παρεµποδίζει ή διαταράσσει σε µεγάλη έκταση ή
για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία των κοινόχρηστων
συγκοινωνιακών µέσων, και ιδίως µέσων σταθερής τροχιάς,
πλοίου, αεροπλάνου ή λεωφορείου, τιµωρείται µε φυλάκιση.
2. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται χρηµατική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 292 Α
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 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
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 Α 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
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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 292Β
Παρακώλυση λειτουργίας
πληροφοριακών συστηµάτων
1. Όποιος χωρίς δικαίωµα παρεµποδίζει σοβαρά ή διακόπτει
τη λειτουργία συστήµατος πληροφοριών µε την εισαγωγή, διαβίβαση, διαγραφή, καταστροφή, αλλοίωση ψηφιακών δεδοµένων
ή µε αποκλεισµό της πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά, τιµωρείται
µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή.
2. Η πράξη της πρώτης παραγράφου τιµωρείται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή, αν τελέστηκε
µε τη χρήση εργαλείου που έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για
πραγµατοποίηση επιθέσεων που επηρεάζουν µεγάλο αριθµό συστηµάτων πληροφοριών ή επιθέσεων που προκαλούν σοβαρές
ζηµίες και ιδίως επιθέσεων που προκαλούν µεγάλης έκτασης ή
για µεγάλο χρονικό διάστηµα διατάραξη των υπηρεσιών των συστηµάτων πληροφοριών, οικονοµική ζηµιά ιδιαίτερα µεγάλης
αξίας ή σηµαντική απώλεια δεδοµένων, β) µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή, αν προκάλεσε σοβαρές ζηµίες και ιδίως µεγάλης έκτασης ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα
διατάραξη των υπηρεσιών των συστηµάτων πληροφοριών, οικονοµική ζηµία ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή σηµαντική απώλεια δεδοµένων και γ) µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηµατική ποινή, αν τελέστηκε κατά συστηµάτων πληροφοριών
που αποτελούν µέρος υποδοµής για την προµήθεια του πληθυσµού µε ζωτικής σηµασίας αγαθά ή υπηρεσίες. Ως ζωτικής σηµασίας αγαθά ή υπηρεσίες νοούνται ιδίως η εθνική άµυνα, η
υγεία, οι συγκοινωνίες, οι µεταφορές και η ενέργεια.
Άρθρο 292Γ
Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος
χωρίς δικαίωµα και µε σκοπό τη διάπραξη των εγκληµάτων του
άρθρου 292Β παράγει, πωλεί, προµηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέµει ή µε άλλο τρόπο διακινεί: α) συσκευές ή
προγράµµατα υπολογιστή, σχεδιασµένα ή προσαρµοσµένα κυρίως για το σκοπό της διάπραξης των εγκληµάτων του άρθρου
292 Β, β) συνθηµατικά ή κωδικούς πρόσβασης ή άλλα παρεµφερή δεδοµένα µε τη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή µέρος ενός πληροφοριακού
συστήµατος.
Άρθρο 292Δ
Προσβολές του απορρήτου
των τηλεπικοινωνιών του κοινού
1. Όποιος χωρίς δικαίωµα αποκτά πρόσβαση σε σύνδεση ή σε
δίκτυο παροχής στο κοινό υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή σε σύστηµα υλικού ή λογισµικού που χρησιµοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, εάν από την
πράξη µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για το απόρρητο του
περιεχοµένου τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των
στοιχείων της θέσης ή κίνησης αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.
2. Αν ο δράστης της πράξης της προηγούµενης παραγράφου
είναι πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή νόµιµος εκπρόσωπος αυτού ή µέλος της διοίκησης ή
υπεύθυνος της διασφάλισης του απορρήτου ή εργαζόµενος ή
συνεργάτης του παρόχου ή αποβλέπει να προσπορίσει στον
εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 292Ε
Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών
1. Όποιος παρεµποδίζει ή διαταράσσει σε µεγάλη έκταση ή
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για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία εγκατάστασης παροχής στο κοινό υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως του διαδικτύου µε αθέµιτη παρέµβαση σε
πράγµα ή σε σύστηµα πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδοµένα
που εξυπηρετούν τη λειτουργία αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.
2. Η παράγραφος 2 του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζεται
και για την πράξη της παραγράφου 1.
3. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται χρηµατική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
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 εφαρµόζεται και για την
πράξη της παραγράφου 1.
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.
Άρθρα 294 – 297
(καταργούνται)
Άρθρο 298
Έµπρακτη µετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής
1. Η διάταξη του άρθρου 289 παρ. 1 έχει ανάλογη εφαρµογή
και στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 των άρθρων 290, 290
Α, 291, 292.
2. Η διάταξη του άρθρου 289 παρ. 2 έχει ανάλογη εφαρµογή
και στα εγκλήµατα αυτού του κεφαλαίου.
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Άρθρο 299
Ανθρωποκτονία µε δόλο
1. Όποιος σκότωσε άλλον τιµωρείται µε κάθειρξη ισόβια ή
πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.
2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται κάθειρξη.
Άρθρο 300
Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση
Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από
σπουδαία και επίµονη απαίτηση του θύµατος και από οίκτο γι'
αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια τιµωρείται µε φυλάκιση.
Άρθρο 301
Συµµετοχή σε αυτοκτονία
Όποιος κατέπεισε άλλον να αυτοκτονήσει, αν τελέστηκε η αυτοκτονία ή έγινε απόπειρά της, καθώς και όποιος έδωσε βοήθεια
κατά την τέλεσή της, η οποία διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτή,
τιµωρείται µε φυλάκιση.
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Άρθρο 302
Ανθρωποκτονία από αµέλεια
Όποιος από αµέλεια σκότωσε άλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών.
Άρθρο 303
Παιδοκτονία
Μητέρα που µε πρόθεση σκότωσε το παιδί της κατά ή µετά
τον τοκετό, αλλά ενώ εξακολουθούσε ακόµη η διατάραξη του
οργανισµού της από αυτόν, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.
II. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
Άρθρο 304
Διακοπή της κύησης
1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την κύησή
της τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.
2. Όποιος µε τη συναίνεση της εγκύου ή των προσώπων που
έχουν τη γονική µέριµνα ή επιµέλειά της αν αυτή είναι ανίκανη
να συναινέσει, διακόπτει την εγκυµοσύνη της, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή και αν ενεργεί κατ’ επάγγελµα, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.
Με την ίδια ποινή, µειωµένη κατά το µέτρο του άρθρου 83, τιµωρείται και όποιος προµηθεύει σε έγκυο τα µέσα για τη διακοπή
της εγκυµοσύνης της, εφόσον έγινε τουλάχιστον απόπειρα
αυτής.
3. Έγκυος που µετά την εικοστή τέταρτη εβδοµάδα της κύησης
διακόπτει την εγκυµοσύνη της ή επιτρέπει σε άλλον να την διακόψει τιµωρείται µε φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή.
4. Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης
που ενεργείται από την έγκυο ή µε τη συναίνεση των προσώπων
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 από γιατρό µαιευτήρα γυναικολόγο µε τη συµµετοχή αναισθησιολόγου, σε οργανωµένη
νοσηλευτική µονάδα, αν συντρέχει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Δεν έχουν συµπληρωθεί δώδεκα εβδοµάδες εγκυµοσύνης.
β) Η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, αποπλάνησης
ανήλικης, αιµοµιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και δεν έχουν συµπληρωθεί δεκαεννέα εβδοµάδες εγκυµοσύνης.
γ) Έχουν διαπιστωθεί, µε τα µέσα προγεννητικής διάγνωσης,
ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του εµβρύου που επάγονται τη
γέννηση παθολογικού νεογνού ή υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωµατικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρµόδιου
γιατρού.
5. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται
όποιος κατά την πραγµατοποίηση προγεννητικού ελέγχου µετά
την εικοστή εβδοµάδα της κύησης ή κατά τη διάρκεια του τοκετού και πριν από την εµφάνιση του παιδιού στον εξωτερικό
κόσµο, προκαλεί µε αµέλεια διακοπή της κύησης ή βαριά βλάβη
στο έµβρυο, που έχει ως αποτέλεσµα τον θάνατο του νεογνού.
Άρθρο 304A
Σωµατική βλάβη εµβρύου ή νεογνού
1. Όποιος βιαιοπραγεί σε βάρος εγκύου ή της χορηγεί φάρµακα ή άλλες ουσίες, µε αποτέλεσµα να προκληθεί βαριά βλάβη
στο έµβρυο ή να εµφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του σώµατος ή της διάνοιάς του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους. Επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή αν
ο υπαίτιος έχει αµέλεια ως προς το αποτέλεσµα αυτό της πράξης
του.
2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρείται
όποιος κατά την πραγµατοποίηση προγεννητικού ελέγχου µετά
την εικοστή εβδοµάδα της κύησης ή κατά τη διάρκεια του τοκετού και πριν από την εµφάνιση του παιδιού στον εξωτερικό

κόσµο προκαλεί από αµέλειά του βαριά βλάβη στο έµβρυο ή γίνεται υπαίτιος στο να εµφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του σώµατος ή της διάνοιάς του.
Άρθρο 305
(Καταργείται)
ΙΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Άρθρο 306
Έκθεση
1. Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς
και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να το µεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια
τραυµάτισε, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών.
2. Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα: α) βαριά σωµατική
βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, β) θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
Άρθρο 307
Παράλειψη προσφοράς βοήθειας
Όποιος παραλείπει να σώσει άλλον από κίνδυνο ζωής, αν και
µπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο της δικής του ζωής ή υγείας,
τιµωρείται φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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 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, 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 309
Επικίνδυνη σωµατική βλάβη
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 ή
χρηµατική ποινή.
Άρθρο 310
Βαριά σωµατική βλάβη
1. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωµατική βλάβη τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Aν επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωµατικής βλάβης, τιµωρείται κάθειρξη έως
δέκα έτη.
2. 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.
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Άρθρο 311
Θανατηφόρα σωµατική βλάβη
Αν η σωµατική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε
τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη.
Άρθρο 312
Σωµατική βλάβη αδυνάµων ατόµων
1. Όποιος προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε
ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό
του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή
την προστασία του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης
ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν µε τον δράστη ή έχουν
µαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, τιµωρείται: α) για την
πράξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α’, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, β) για την πράξη του άρθρου 309, µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών, γ) για την πράξη του άρθρου 310 παρ. 1
εδ. α’, µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και αν επεδίωκε την
πρόκληση βαριάς σωµατικής βλάβης, µε κάθειρξη και δ) για την
πράξη του άρθρου 311, µε κάθειρξη.
2. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν η πράξη τελείται σε βάρος
συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου ή σε βάρος συντρόφου
κατά τη διάρκεια της συµβίωσης. Η τέλεση της πράξης σε βάρος
εγκύου συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.
3. Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου
κατά την παράγραφο 1 στοιχείο α’ εξοµοιώνεται και η τέλεση των
πράξεων των προηγούµενων παραγράφων ενώπιον ανηλίκου.
4. Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης κατά την παράγραφο
1 στοιχείο γ’ εξοµοιώνεται και η µεθοδευµένη πρόκληση έντονου
σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την
υγεία, ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική
βλάβη, ιδίως µε την παρατεταµένη αποµόνωση σε βάρος των
προσώπων της πρώτης παραγράφου.
Άρθρο 313
Συµπλοκή
Αν εξαιτίας συµπλοκής ή επίθεσης που έγινε από πολλούς
επήλθε θάνατος ή βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου, καθένας
από εκείνους που πήραν µέρος στη συµπλοκή ή στην επίθεση τιµωρείται για µόνη τη συµµετοχή του σε αυτή µε φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηµατική ποινή, εκτός αν έχει εµπλακεί χωρίς υπαιτιότητά 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 δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.
Άρθρο 315
Όποιος καταπείθει γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτηριασµό
των γεννητικών της οργάνων τιµωρείται µε φυλάκιση.
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ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(Καταργήθηκε)
Άρθρα 316 - 321
(Καταργήθηκαν)
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Άρθρο 322
Αρπαγή
1. Όποιος µε εξαπάτηση, βία ή απειλή βίας συλλαµβάνει, απάγει ή παράνοµα κατακρατεί άλλον, έτσι ώστε να τον αποστερεί
από την προστασία της πολιτείας και ιδίως όποιος περιάγει
άλλον σε οµηρία ή σε άλλη παρόµοια κατάσταση στέρησης της
ελευθερίας, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η πράξη
έγινε µε σκοπό να εξαναγκαστεί ο παθών ή κάποιος άλλος σε
πράξη, παράλειψη ή ανοχή για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωσή του, επιβάλλεται κάθειρξη, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται
βαρύτερα µε βάση τους κανόνες της συρροής.
2. Με κάθειρξη τιµωρείται η πράξη της παραγράφου 1 εδ. α’,
ακόµα κι όταν έγινε χωρίς τη χρήση των µέσων που αναφέρονται
σε αυτή, όταν τελείται από υπάλληλο ή από πρόσωπα ή οµάδες
προσώπων που ενεργούν µε την άδεια, υποστήριξη ή συναίνεση
κρατικής αρχής, εφόσον ακολουθείται από άρνηση παραδοχής
της στέρησης της ελευθερίας ή από απόκρυψη της τύχης ή του
τόπου όπου βρίσκεται το θύµα (βίαιη εξαφάνιση). Αποτελεί επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της πράξης σε βάρος εγκύου,
ανηλίκου ή ατόµου που δεν µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό
του.
3. Τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, όποιος, ως
προϊστάµενος, έδωσε εντολή για την τέλεση της πράξης της
προηγούµενης παραγράφου, εφόσον αυτή τελέστηκε ή έγινε
απόπειρά της.
4. Όποιος ως προϊστάµενος δεν έλαβε όλα τα αναγκαία και εύλογα µέτρα, εντός της εξουσίας του, για την πρόληψη ή την καταστολή της τέλεσης µιας πράξης βίαιης εξαφάνισης ή για την
παραποµπή της πράξης αυτής στις αρµόδιες αρχές προς έρευνα
και ποινική δίωξη τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
ετών, εάν η πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις περί συµµετοχής.
5. Η επίκληση των άρθρων 20 έως 25 δεν µπορεί να άρει τον
άδικο χαρακτήρα των πράξεων των παραγράφων 2 και 3.
6. Η καταδίκη υπαλλήλου για τις πράξεις των παραγράφων 2,
3 και 4 επισύρει αυτοδικαίως αποστέρηση της θέσης που κατέχει. Εάν οι πράξεις αυτές τελούνται υπό καθεστώς σφετερισµού
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η προθεσµία της παραγραφής
αρχίζει µόλις αποκατασταθεί η νόµιµη εξουσία.
Άρθρα 322Α – 323
(Καταργούνται)
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 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
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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 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.
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 323Β
(Καταργείται)
Άρθρο 324
Αρπαγή ανηλίκων
1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους
ή από οποιονδήποτε δικαιούται να µεριµνήσει για το πρόσωπό
του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από
την εξουσία των παραπάνω προσώπων τιµωρείται µε φυλάκιση.
Αν ο ανήλικος από τη στέρηση της επιµέλειας διέτρεξε σοβαρό
κίνδυνο ζωής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Αν ο ανήλικος δεν έχει συµπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη,
επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη, εκτός εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση, αν ο υπαίτιος τέλεσε την πράξη από
κερδοσκοπία ή µε σκοπό να µεταχειριστεί τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να επιτύχει τη µεταβολή της οικογενειακής τάξης
του ανηλίκου επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
3. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγουµένων παραγράφων είχε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να εξαναγκάσει άλλον σε
πράξη ή παράλειψη, επιβάλλεται κάθειρξη. Στην περίπτωση που
ο δράστης µε τη θέλησή του και προτού εκπληρωθεί οποιοσδήποτε όρος ή αξίωσή του απελευθέρωσε και απέδωσε υγιή και

σώο τον ανήλικο επιβάλλεται φυλάκιση.
Άρθρο 325
Παράνοµη κατακράτηση
Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 322 και 323Α,
απάγει ή κατακρατεί άλλον χωρίς τη θέλησή του ή του στερεί µε
άλλον τρόπο την ελευθερία της κίνησής του τιµωρείται µε φυλάκιση ή χρηµατική ποινή και αν η κατακράτηση διήρκεσε επί
µακρό χρονικό διάστηµα ή τελέστηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Συντάγµατος, µε φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών και χρηµατική ποινή.
Άρθρα 326 - 329
(Καταργούνται)
Άρθρο 330
Παράνοµη βία
1. Όποιος µε σωµατική βία ή απειλή σωµατικής βίας ή άλλης
παράνοµης πράξης ή παράλειψης εξαναγκάζει άλλον σε πράξη,
παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση,
τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή, ανεξάρτητα αν το απειλούµενο κακό στρέφεται εναντίον εκείνου που
απειλείται ή κάποιου από τους οικείους του.
2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τελείται σε
βάρος ανηλίκου ή προσώπου που δεν µπορεί να υπερασπίσει τον
εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν µε τον δράστη ή
έχουν µαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν η
πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου ή
σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συµβίωσης.
Άρθρο 331
Αυτοδικία
Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική µε δικαίωµα που ή το
έχει πραγµατικά ή από πεποίθηση το οικειοποιείται τιµωρείται µε
παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηµατική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.
Άρθρο 332
(Καταργείται)
Άρθρο 333
Απειλή
1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία απειλώντας
αυτόν µε βία ή άλλη παράνοµη πράξη ή παράλειψη, τιµωρείται
µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. Με την ποινή του
προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας
ή άλλης παράνοµης πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία µε την επίµονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως
µε την επιδίωξη διαρκούς επαφής µε τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού µέσου ή µε επανειληµµένες επισκέψεις στο
οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά
την εκφρασµένη αντίθετη βούλησή του.
2. Επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν η
πράξη τελείται σε βάρος ανηλίκου ή προσώπου που δεν µπορεί
να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει
νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν µε αυτόν ή έχουν µε αυτόν σχέση εργασίας ή υπηρεσίας.
Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη
διάρκεια της συµβίωσης.
3. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση.
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Άρθρο 334
Διατάραξη οικιακής ειρήνης
1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα ή παραµένει παρά τη θέληση
του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή στο χώρο που αυτός χρησιµοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισµένο που
αυτός κατέχει τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική
ποινή.
2. Οι πιο πάνω πράξεις ή πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή
πραγµάτων, καθώς και πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που
γίνονται µε σκοπό να παρεµποδίσουν την έκδοση και την ελεύθερη κυκλοφορία εφηµερίδων ή περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων, τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη
ή χρηµατική ποινή.
3. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση.
Άρθρο 335
(Καταργείται)
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ
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.
2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας µε
αυτήν πράξεις.
3. Αν η γενετήσια πράξη έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
4. Αν κάποια από τις πράξεις των προηγουµένων παραγράφων
είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.
5. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.
Άρθρο 337
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
1. Όποιος µε χειρονοµίες γενετήσιου 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.
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.
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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.
2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου έγινε από δύο
ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη.
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 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.
Άρθρα 340 - 341
(Καταργούνται)
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 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 τον
επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών.
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 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 σε άλλα ιδρύµατα προ-
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ορισµένα 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 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 παύσει
οριστικά την ποινική δίωξη.
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 προς τους ανιόντες µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, β) ως προς τους κατιόντες µε
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική 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.
Άρθρα 346 - 347
(Καταργούνται)
Άρθρο 348
Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας
1. Όποιος κατ’ επάγγελµα ή από κερδοσκοπία επιχειρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυµµένα, µε τη δηµοσίευση αγγελίας
ή εικόνας ή αριθµού τηλεφωνικής σύνδεσης ή µε τη µετάδοση
ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη γενετήσια πράξη µε ανήλικο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών και χρηµατική ποινή.
2. Όποιος οργανώνει, χρηµατοδοτεί, κατευθύνει, εποπτεύει,
διαφηµίζει ή µεσολαβεί µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο σε διενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέχοντες σε αυτά την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανηλίκου, τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα έτη. Όποιος µε τον παραπάνω σκοπό µετέχει
σε ταξίδια του προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους, ανεξάρτητα από την ευθύνη του για την
τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.
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 διέγερση, καθώς

και της πραγµατικής 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 πορνογραφίας µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 348Β
Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους
Όποιος µε πρόθεση, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, µε σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του
ανηλίκου των αδικηµάτων των άρθρων 339 παρ. 1 και 2 ή 348Α,
όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που
οδηγούν σε µία τέτοια συνάντηση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 348Γ
Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων
1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειµένου να συµµετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές,
τιµωρείται 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, γ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα
δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Όποιος
εν γνώσει, έχοντας καταβάλει σχετικό αντίτιµο, παρακολουθεί
πορνογραφική παράσταση στην οποία συµµετέχουν ανήλικοι τιµωρείται στις περιπτώσεις α’ και β’ του προηγούµενου εδαφίου
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στην περίπτωση γ’ µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Εφόσον οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου τελέστηκαν µε τη χρήση βίας ή απειλής, προκειµένου να συµµετάσχει
ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις ή µε σκοπό την επιδίωξη οικονοµικού οφέλους από αυτές, επιβάλλεται: α) στην περίπτωση α’ της προηγούµενης παραγράφου κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών, β) στην περίπτωση β’ κάθειρξη, γ) στην
περίπτωση γ’ κάθειρξη έως δέκα έτη.
3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουµένων παραγράφων, συνιστά η οργανωµένη απευθείας έκθεση,
που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, µεταξύ άλλων και µε
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών:
α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγµατική ή εικονική πράξη
γενετήσιου χαρακτήρα ή
β) των γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.
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Άρθρο 348Δ
Γενική διάταξη
Οι διατάξεις των άρθρων 339, 342, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349
και 351Α εφαρµόζονται και για πράξεις που τέλεσε ηµεδαπός
στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν ήταν αξιόποινες και κατά τους
νόµους της χώρας που τελέστηκαν.
Άρθρο 349
Μαστροπεία
1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, προάγει
ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συµµετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.
2. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν
το έγκληµα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, β) µε απατηλά µέσα, γ) από τον ανιόντα συγγενή
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο
ή από άλλον στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ)
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, ε) µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, στ) µε προσφορά ή υπόσχεση
πληρωµής χρηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγµατος.
Άρθρο 350
(καταργείται)
Άρθρο 350Α
Ειδικά ευνοϊκά µέτρα
Στις περιπτώσεις των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ, 349 εφαρµόζεται αναλογικά η πρόβλεψη της παραγράφου 8 του άρθρου
323Α.
Άρθρο 351
(καταργείται)
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:
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.
Άρθρο 352
(καταργείται)
Άρθρο 352Α
Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του
θύµατος εγκληµάτων κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής
1. Όταν το θύµα είναι ανήλικο, ο ύποπτος ή κατηγορούµενος
για εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήµατα
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, υποβάλλεται
σε διαγνωστική εξέταση της ψυχογενετήσιας κατάστασής του.
Η εξέταση αυτή διατάσσεται µόνο εφόσον συναινεί ο καθ’ ου
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αφορά αυτή κατά την προδικασία από τον αρµόδιο εισαγγελέα
ή, αν διενεργείται τακτική ανάκριση, από τον αρµόδιο ανακριτή
και κατά την κύρια διαδικασία από το δικαστήριο.
2. Αν κάποιος καταδικασθεί για έγκληµα που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο, το δικαστήριο υπό την προϋπόθεση
της παραγράφου 1 µπορεί να διατάξει και την παρακολούθηση
προγράµµατος ψυχογενετήσιας θεραπείας του, η οποία εκτελείται κατά τον χρόνο έκτισης της ποινής ή ανεξάρτητα από αυτήν.
Στα προγράµµατα αυτά συµµετέχουν και οι διωκόµενοι ή οι υπόδικοι, εφόσον συναινούν, χωρίς η συµµετοχή τους αυτή να επηρεάζει το δικαίωµα της υπεράσπισης και το τεκµήριο της
αθωότητας.
3. Σε ειδική εξέταση της ψυχικής και σωµατικής κατάστασής
του υποβάλλεται και το ανήλικο θύµα των πράξεων της παραγράφου 1, προκειµένου να κριθεί αν έχει ανάγκη θεραπείας. Η
θεραπεία του ανήλικου θύµατος διατάσσεται κατά την προδικασία από τον αρµόδιο εισαγγελέα ή, αν διενεργείται τακτική ανάκριση, από τον αρµόδιο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία
από το δικαστήριο.
4. Αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία του ανήλικου θύµατος, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή το δικαστήριο διατάσσει την
αποµάκρυνση του υπαιτίου από το περιβάλλον του θύµατος ή
την αποµάκρυνση του θύµατος και την προσωρινή διαµονή του
σε προστατευµένο περι-βάλλον, καθώς και την απαγόρευση της
µεταξύ υπαιτίου και θύµατος επικοινωνίας.
Άρθρο 352Β
Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύµατος
Όποιος, από την καταγγελία πράξης που υπάγεται στα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής έως την έκδοση αµετάκλητης
απόφασης, δηµοσιοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο περιστατικά που
θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας
του ανήλικου θύµατος, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη.
Άρθρο 353
Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας
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 της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται έγκληση.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Άρθρο 354
Διατάραξη της οικογενειακής τάξης
Όποιος νοθεύει ή συγκαλύπτει την οικογενειακή τάξη άλλου
και ιδίως όποιος υποβάλλει τέκνο τιµωρείται µε φυλάκιση έως
δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 355
(Καταργείται)
Άρθρο 356
Διγαµία
Ο σύζυγος ή αυτός που έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης αν
τελέσει νέο γάµο ή συνάψει νέο σύµφωνο συµβίωσης πριν αµετακλήτως διαλυθεί ή ακυρωθεί ο προηγούµενος γάµος ή το προηγούµενο σύµφωνο συµβίωσης, καθώς επίσης και εκείνος που
συνάπτει µαζί του νέο γάµο ή νέο σύµφωνο συµβίωσης εν γνώσει
ότι υπάρχει γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης που δεν λύθηκε ή δεν
ακυρώθηκε, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική
ποινή.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 357
(Καταργείται)
Άρθρο 358
Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής
Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που
την επιβάλει σε αυτόν ο νόµος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, µε εκτελεστό τίτλο, µε τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος
να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια
άλλων, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.
Άρθρο 359
Εγκατάλειψη εγκύου
Όποιος εγκαταλείπει σε απορία γυναίκα που έµεινε απ’ αυτόν
έγκυος και που λόγω της εγκυµοσύνης ή του τοκετού της δεν
µπορεί να φροντίσει τον εαυτό της τιµωρείται µε φυλάκιση έως
δύο έτη ή χρηµατική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.
Άρθρο 360
Παραµέληση της εποπτείας 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
Παραβάσεις σχετικά µε την υιοθεσία ανηλίκου
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
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.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
Άρθρο 361
Εξύβριση
1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµησης
(άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο ή µε
έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως
έξι µήνες ή χρηµατική ποινή. Αν τελεί την πράξη δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως
ένα έτος ή χρηµατική ποινή.
2. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 308 έχει και σε
αυτή την περίπτωση εφαρµογή.
Άρθρα 361Α – 361Β
(Καταργούνται)

Άρθρο 362
Δυσφήµηση
Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή
διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί να βλάψει την
τιµή ή την υπόληψή του τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή
χρηµατική ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία
έτη ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 363
Συκοφαντική Δυσφήµηση
Αν στην περίπτωση του προηγούµενου άρθρου, το γεγονός
είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή
και αν τελεί την πράξη δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω
του διαδικτύου, µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 364
(Καταργείται)
Άρθρο 365
Προσβολή µνήµης νεκρού
Όποιος µε τις πράξεις των άρθρων 361, 362 και 363 προσβάλλει τη µνήµη νεκρού ή την τιµή προσώπου που έχει κηρυχθεί
άφαντο, τιµωρείται, µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς
εργασίας.
Άρθρο 366
Γενικές διατάξεις
1. Αν το γεγονός του άρθρου 362 είναι αληθινό, η πράξη µένει
ατιµώρητη, εκτός εάν αυτό αφορά αποκλειστικά σχέσεις του οικογενειακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν το δηµόσιο
συµφέρον.
2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 362, 363 και 365 το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος είναι πράξη αξιόποινη
για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, αναστέλλεται η δίκη για
τη δυσφήµηση έως το τέλος της ποινικής δίωξης. Θεωρείται
αποδεδειγµένο ότι το γεγονός είναι αληθινό αν η απόφαση είναι
καταδικαστική.
3. Η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος δεν αποκλείει την
τιµωρία για εξύβριση, αν από τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε
η δυσφήµηση ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε,
προκύπτει σκοπός εξύβρισης.
Άρθρο 367
1. Δεν αποτελούν άδικη πράξη: α) οι δυσµενείς κρίσεις για επιστηµονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελµατικές εργασίες, β) οι δυσµενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο δηµόσιας αρχής
για αντικείµενα που ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της, γ)
οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και δ)
σε ανάλογες περιπτώσεις.
2. Η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται: α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία
της πράξης του άρθρου 363 και β) αν από τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε ή
δυσφήµηση προκύπτει σκοπός εξύβρισης.
Άρθρο 368
Έγκληση
1. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των άρθρων 361, 362,
363 και 365 απαιτείται έγκληση.
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2. Στην περίπτωση του άρθρου 365 δικαίωµα να υποβάλλουν
έγκληση έχουν ο σύζυγος που επέζησε και τα παιδιά του νεκρού
ή του άφαντου, και αν αυτοί δεν υπάρχουν, οι γονείς και οι αδελφοί του.
Άρθρο 369
Δηµοσίευση καταδικαστικής απόφασης
1. Αν οι πράξεις των άρθρων 361, 362, 363 και 365 τελέστηκαν
δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου, το δικαστήριο µπορεί, µε αίτηση εκείνου που υπέβαλε την έγκληση,
να διατάξει τη δηµοσίευση της καταδικαστικής απόφασης. Στην
απόφαση ορίζεται ο τρόπος δηµοσίευσης και η προθεσµία εντός
της οποίας πρέπει να πραγµατοποιηθεί.
2. Αν η πράξη τελέστηκε µε δηµοσίευµα στον τύπο ή µέσω του
διαδικτύου, η δηµοσίευση πρέπει να γίνει µε την καταχώρηση
στα ίδια µέσα, στην ίδια θέση και µε τα ίδια στοιχεία, όπως καταχωρίστηκε και το υβριστικό δηµοσίευµα και πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ουσιώδη στοιχεία του σκεπτικού και το
διατακτικού της απόφασης. Αν ο υπόχρεος σε δηµοσίευση δεν
τηρήσει την υποχρέωσή του τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα
έτος ή µε χρηµατική ποινή.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 370
Παραβίαση απορρήτου εγγράφων
1. Όποιος αθέµιτα και µε σκοπό να λάβει γνώση του περιεχοµένου τους ανοίγει ξένη κλειστή επιστολή ή άλλο κλειστό έγγραφο ή παραβιάζει κλειστό χώρο, στον οποίο είναι αυτά
φυλαγµένα, ή µε οποιονδήποτε τρόπο εισχωρεί σε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή αντιγράφοντας ή αποτυπώνοντας µε άλλο
τρόπο επιστολή ή άλλο έγγραφο τιµωρείται µε φυλάκιση έως
δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
2. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται
και όποιος αθέµιτα αποκτά πρόσβαση σε ηλεκτρονικό µήνυµα ή
ηλεκτρονική αλληλογραφία άλλου.
3. Αν ο δράστης των πράξεων των προηγούµενων παραγράφων είναι υπάλληλος οργανισµού ή επιχείρησης παροχής ταχυδροµικών, τηλεγραφικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή.
4. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των παραγράφων 1 και
2 απαιτείται έγκληση.
Άρθρο 370Α
Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και
προφορικής συνοµιλίας
1. Όποιος αθέµιτα παγιδεύει ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
παρεµβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών
σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή σε σύστηµα υλικού ή λογισµικού, που χρησιµοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, µε
σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε
υλικό φορέα το περιεχόµενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης µεταξύ
τρίτων ή στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, τιµωρείται µε φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιµωρείται η
πράξη του προηγούµενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόµενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του µε άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.
2. Όποιος αθέµιτα παρακολουθεί µε ειδικά τεχνικά µέσα ή
αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνοµιλία µεταξύ τρίτων
που δεν διεξάγεται δηµόσια ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα µη δηµόσια πράξη άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους. Με την ίδια ποινή τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου
εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόµενο της συνοµιλίας του µε άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση

7821

του τελευταίου.
3. Όποιος αθέµιτα κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού
φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί µε τους τρόπους
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.
4. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 είναι
πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή νόµιµος εκπρόσωπος αυτού
ή µέλος της διοίκησης ή υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου
ή εργαζόµενος ή συνεργάτης του παρόχου ή ενεργεί ιδιωτικές
έρευνες ή τελεί τις πράξεις αυτές κατ’ επάγγελµα ή απέβλεπε
στην είσπραξη αµοιβής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 370Β
Παράνοµη πρόσβαση σε σύστηµα πληροφοριών
ή σε δεδοµένα
1. Όποιος κατά παράβαση µέτρου προστασίας και χωρίς δικαίωµα αποκτά πρόσβαση σε µέρος ή στο σύνολο συστήµατος
πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδοµένα τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις η πράξη µένει ατιµώρητη.
2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόµιµου κατόχου του
συστήµατος πληροφοριών ή των δεδοµένων, η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µόνο αν απαγορεύεται ρητά
από εσωτερικό κανονισµό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου
ή αρµόδιου υπαλλήλου του.
3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 αναφέρεται σε επιστηµονικά
ή επαγγελµατικά απόρρητα επιχείρησης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή.
4. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόµιµου κατόχου των
στοιχείων καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα µεγάλης οικονοµικής αξίας, επιβάλλεται φυλάκιση και χρηµατική ποινή.
5. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των παραγράφων 1 και
4 απαιτείται έγκληση.
Άρθρο 370Γ
1. Όποιος αθέµιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιµοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράµµατα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά,
επιστηµονικά ή επαγγελµατικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται και εκείνα
που ο νόµιµος κάτοχός τους, από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον
τα µεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει µέτρα για
να παρεµποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους.
2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα µεγάλης οικονοµικής σηµασίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους.
3. Οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό διώκονται µε
έγκληση.
Άρθρο 370Δ
1. Όποιος χωρίς δικαίωµα αντιγράφει ή χρησιµοποιεί προγράµµατα υπολογιστών, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή
κοινωφελούς εργασίας.
2. Όποιος χωρίς δικαίωµα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο ή
τµήµα πληροφοριακού συστήµατος ή σε στοιχεία που µεταδίδονται µε συστήµατα τηλεπικοινωνιών, παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή µέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο νόµιµος κάτοχος
του, τιµωρείται µε φυλάκιση.
3. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόµιµου κατόχου του
πληροφοριακού συστήµατος ή των στοιχείων, η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µόνο αν απαγορεύεται ρητά
από εσωτερικό κανονισµό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου
ή αρµόδιου υπαλλήλου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 370Ε
1. Όποιος, αθέµιτα, µε τη χρήση τεχνικών µέσων, παρακολουθεί ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα µη δηµόσιες διαβιβάσεις δεδοµένων ή ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές από, προς ή εντός
πληροφοριακού συστήµατος ή παρεµβαίνει σε αυτές µε σκοπό
ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί το περιεχόµενό τους, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή.
2. Με την ποινή της παραγράφου 1 τιµωρείται όποιος κάνει
χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου
αυτή έχει αποτυπωθεί µε τους τρόπους που προβλέπεται στην
παράγραφο 1.
Άρθρο 371
Παραβίαση επαγγελµατικής εχεµύθειας
1. Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νοµικοί παραστάτες,
συµβολαιογράφοι, γιατροί, µαίες, νοσοκόµοι, φαρµακοποιοί και
άλλοι λειτουργοί ή επαγγελµατίες, στους οποίους κάποιοι εµπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων
αυτών, οι οποίοι φανερώνουν ιδιωτικά απόρρητα, που τους τα
εµπιστεύτηκαν ή που τα έµαθαν λόγω του επαγγέλµατός τους ή
της ιδιότητάς τους, τιµωρούνται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή
χρηµατική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, λόγω του θανάτου κάποιου από τα πρόσωπα της πρώτης παραγράφου, γίνεται κάτοχος εγγράφων ή σηµειώσεών του σχετικών µε την άσκηση του
επαγγέλµατος ή του λειτουργήµατός του και φανερώνει από
αυτά ιδιωτικά απόρρητα.
3. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.
4. Η πράξη δεν είναι άδικη και µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος
απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντος ή στη διαφύλαξη δικαιολογηµένου ουσιώδους συµφέροντος, δηµόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν µπορούσε να διαφυλαχθεί
διαφορετικά.
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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 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 373
(Καταργείται)
Άρθρο 374
Διακεκριµένη κλοπή
1. Η κλοπή τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική
ποινή αν: α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισµένο για θρησκευτική λατρεία, πράγµα αφιερωµένο σε αυτή καλλιτεχνικής ή
αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας, β) ο υπαίτιος αφαιρεί
πράγµα επιστηµονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας που βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειµένη σε κοινή
θέα ή σε δηµόσιο οίκηµα ή σε άλλο δηµόσιο τόπο ή γ) η συνολική
αξία των αφαιρεθέντων αντικειµένων υπερβαίνει το ποσό των
120.000 ευρώ.
2. Αν η κλοπή στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου
του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-

καίου 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.
Άρθρο 374Α
Αυθαίρετη χρήση µεταφορικού µέσου
Όποιος χρησιµοποιεί ξένο µηχανοκίνητο µεταφορικό µέσο
χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή κατόχου του, τιµωρείται
µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
Άρθρο 375
Υπεξαίρεση
1. Όποιος ιδιοποιείται παράνοµα ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό
πράγµα που 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 376
(Καταργείται)
Άρθρο 377
Κλοπή και υπεξαίρεση µικρής αξίας
Αν τα εγκλήµατα των άρθρων 372, 374 παρ. 1 περίπτωση α’
και 375 παρ. 1 έχουν αντικείµενο πράγµα µικρής αξίας, επιβάλλεται χρηµατική ποινή ή 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 378
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
1. Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν µέρει)
πράγµα ή µε άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή και αν το
πράγµα είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή τοποθετηµένο σε δηµόσιο χώρο µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν το πράγµα
είναι µικρής αξίας ή η ζηµία που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο
υπαίτιος τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς
εργασίας.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν το αντικείµενο της πράξης που προβλέπεται στο εδάφιο α’ της προηγούµενης παραγράφου είναι
πράγµα που χρησιµεύει για κοινό όφελος ή καλλιτεχνικό ή ιστορικό µνηµείο ή αν η φθορά έγινε µε φωτιά ή µε εκρηκτικές ύλες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’ - 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Άρθρο 379
(Καταργείται)
Άρθρο 380
Ληστεία
1. Όποιος µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε απειλές
ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής αφαιρεί από
άλλον ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα ή τον εξαναγκάζει
να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται
µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή.
2. 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. Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται και
σε εκείνον που καταλήφθηκε επ’ αυτοφώρω να κλέβει και µεταχειρίζεται σωµατική βία εναντίον προσώπου ή απειλές ενωµένες
µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπιµαίο.
Άρθρο 381
Γενική Διάταξη
1. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 374Α, 375 παρ. 1 και 2, 377 και 378 παρ. 1 εδάφ. β’
απαιτείται έγκληση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 372, 374 παρ.
1, και 378 παρ. 1 εδαφ. α’, 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 δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.
2. Το αξιόποινο των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα
372 έως 378 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και
πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορουµένου
για την πράξη, αποδώσει το πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον
ζηµιωθέντα χωρίς παράνοµη βλάβη τρίτου. Η µερική µόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο
µέρος. Στην περίπτωση του άρθρου 374Α, µαζί µε την απόδοση
του πράγµατος απαιτείται και η πλήρης ικανοποίηση του ζηµιωθέντος.
3. Εάν ο υπαίτιος των εγκληµάτων που προβλέπονται στα
άρθρα 372 έως 378 µέχρι την αµετάκλητη παραποµπή του στο
ακροατήριο αποδώσει το πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα, χωρίς παράνοµη βλάβη τρίτου, καταβάλλοντας την
αξία του, απαλλάσσεται από κάθε ποινή εφόσον πληρώσει επιπλέον τους τόκους υπερηµερίας από την ηµέρα τέλεσης του εγκλήµατος.
4. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται για
τα πληµµελήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 και
µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο
δικαστήριο.
Άρθρα 382 - 384
(Καταργούνται)
ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 385
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
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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.
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 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
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 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. Η πράξη αυτή
παραγράφεται µετά είκοσι έτη.
Άρθρο 386Β
Απάτη σχετική µε τις επιχορηγήσεις
1. Όποιος κατά την υποβολή αιτήµατος σε αρχή που είναι αρµόδια για την έγκριση επιχορήγησης εν γνώσει δηλώνει µη ορθά
ή ελλιπή στοιχεία ή παραλείπει να γνωστοποιήσει γεγονότα, που
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προβλέπονται από τον νόµο ή από εκείνον που δίνει την επιχορήγηση βάσει νόµου, εφόσον µε τα στοιχεία αυτά εγκρίνεται, παρέχεται ή αποφεύγεται η αξίωση επιστροφής, η επέκταση της
παροχής ή η διατήρηση της επιχορήγησης προς τον ίδιο ή τρίτον
τιµωρείται, εφόσον το αίτηµα ικανοποιήθηκε, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή και αν το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ
επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.
2. Όποιος, σε εγκεκριµένη επιχορήγηση, χρησιµοποιεί αντικείµενο ή χρηµατική παροχή, των οποίων η χρήση περιορίζεται από
νοµικές διατάξεις ή από εκείνον που δίνει την επιχορήγηση, κατά
παράβαση των περιορισµών αυτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 387
Απάτη µικρής αξίας
Αν η ζηµία που προκλήθηκε από τα εγκλήµατα των άρθρων
386 και 386Α είναι µικρής αξίας, εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 377.
Άρθρο 388
(Καταργείται)
Άρθρο 389
Απατηλή πρόκληση βλάβης
1. Όποιος βλάπτει παράνοµα ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή µε αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών σε
πράξη, παράλειψη ή ανοχή τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη
ή χρηµατική ποινή.
2. Αν η ζηµία που προκλήθηκε είναι µικρής αξίας επιβάλλεται
χρηµατική ποινή.
Άρθρο 390
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.
Άρθρα 391 - 393
(Καταργούνται)
Άρθρο 394
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος
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 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.
Άρθρο 395
Παρακώλυση συναγωνισµού
1. Όποιος σε προκηρύξεις δηµοσίων έργων ή προµήθειες του
ελληνικού δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης εµποδίζει µε εναρµονισµένες
πρακτικές ή συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, µε βία ή απειλές,
τον ελεύθερο συναγωνισµό ή αποµακρύνει µε δώρα ή υποσχέσεις αυτόν που συµµετέχει στη διαδικασία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, αν η πράξη
δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2. Όποιος σε δηµόσιους πλειστηριασµούς εµποδίζει µε βία ή
µε απειλές τον ελεύθερο συναγωνισµό ή αποµακρύνει µε δώρα
ή υποσχέσεις αυτόν που συµµετέχει στη διαδικασία ή έχει την
πρόθεση να καταθέσει προσφορά τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή.
Άρθρο 396
Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα
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. Η διάταξη του άρθρου 263Α εφαρµόζεται αναλόγως.
Άρθρο 397
Καταδολίευση δανειστών
1. Ο οφειλέτης ο οποίος εν γνώσει µαταιώνει ολικά ή εν µέρει
την ικανοποίηση του δανειστή του εκποιώντας ή αποκρύπτοντας
στοιχεία της περιουσίας του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη
ή χρηµατική ποινή.
2. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται
και ο οφειλέτης ο οποίος εν γνώσει µαταιώνει ολικά ή εν µέρει
την ικανοποίηση του δανειστή του που έχει σε βάρος του βέβαιη
και εκκαθαρισµένη απαίτηση, αν ενόψει της επικείµενης εκπλήρωσης της υποχρέωσής του: α) βλάπτει, καταστρέφει, καθιστά
χωρίς αξία, αποκρύπτει ή απαλλοτριώνει χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο αντάλλαγµα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο ή β) κατασκευάζει ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες.
3. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή τιµωρούνται οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων αν η περιουσιακή ζηµία που προκλήθηκε στον δανειστή είναι ιδιαίτερα
µεγάλη.
4. Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλονται και
σε εκείνον που επιχειρεί τις πράξεις υπέρ του οφειλέτη.
Άρθρα 398 - 403
(Καταργούνται)
Άρθρο 404
Τοκογλυφία
1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε πί-
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στωσης, 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.
Άρθρο 405
Γενική Διάταξη
1. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 386 παρ. 1, 386Α παρ. 1 και 2, 387, 389, 390 παρ. 1
εδάφ. α’, 394, 397 και 404 απαιτείται έγκληση.
2. Το αξιόποινο των εγκληµάτων που προβλέπονται στα άρθρα
386, 386Α, 386Β, 387, 389, 390, 394, 397 και 404 εξαλείφεται αν
ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή
του ως υπόπτου ή κατηγορουµένου ικανοποιήσει εντελώς τον
ζηµιωθέντα χωρίς παράνοµη βλάβη τρίτου. Η µερική µόνο ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µόνο µέρος.
3. Εάν ο υπαίτιος των εγκληµάτων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µέχρι την αµετάκλητη παραποµπή του στο
ακροατήριο ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγµένα το κεφάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας,
από την ηµέρα τέλεσης του εγκλήµατος, απαλλάσσεται από
κάθε ποινή. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται
και για τα πληµµελήµατα που προβλέπονται στα ίδια άρθρα
µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο
δικαστήριο.
Άρθρα 385 - 406
(Έχουν συγχωνευθεί στο εικοστό τρίτο κεφάλαιο)
Άρθρα 407- 459
(Καταργούνται)
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 460
Ο παρών Ποινικός Κώδικας αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.
Άρθρο 461
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα καταργείται ο Ποινικός Κώδικας που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον νόµο
αυτόν.
Άρθρο 462
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα καταργείται ο νόµος 1608/1950 που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1951,
καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε το νόµο αυτό.
Άρθρο 463
1. Όπου ειδικοί νόµοι παραπέµπουν σε άρθρα του καταργούµενου Ποινικού Κώδικα, οι παραποµπές αυτές από την έναρξη
ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα θεωρείται ότι γίνονται στις
αντίστοιχες διατάξεις αυτού.
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2. Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται ποινή φυλάκισης, προστίθεται διαζευκτικά και η χρηµατική ποινή, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 57 του παρόντος Κώδικα.
3. Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται κάθειρξη έως δέκα έτη,
επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 περ. γ’. Η πράξη
διατηρεί τον κακουργηµατικό χαρακτήρα της.
4. Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται µόνο ποινή ισόβιας κάθειρξης, προστίθεται διαζευκτικά και η πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα καταργούνται
όλες οι διατάξεις που περιέχονται σε ειδικούς νόµους µε τις
οποίες καθορίζονται παρεπόµενες ποινές ή άλλες συνέπειες που
καταργούνται µε αυτόν.
Άρθρο 464
Εκκρεµείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την
υποβολή εγκλήσεως µε αντικείµενο πράξεις για την δίωξη των
οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ διώκονταν
αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον
ο δικαιούµενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων
µηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυµεί την
πρόοδό τους.
Άρθρο 465
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.
Άρθρο 466
Σε περίπτωση εξάλειψης του αξιοποίνου, λόγω παραγραφής,
εγκληµάτων που ο χαρακτήρας τους µεταβλήθηκε από κακούργηµα σε πληµµέληµα κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, δεν επηρεάζονται οι αστικές αξιώσεις του παθόντος.
Άρθρο 467
Για εκκρεµείς υποθέσεις, στις οποίες συµπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής κατ’ εφαρµογή των άρθρων 111 επ., την παύση
της ποινικής δίωξης µπορεί να διατάσσει, µε σύµφωνη γνώµη του
εισαγγελέα εφετών, ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών,
θέτοντας τη δικογραφία στο αρχείο.
Άρθρο 468
Τα πταίσµατα καταργούνται. Εκκρεµείς υποθέσεις τίθενται στο
αρχείο µε πράξη του κατά τόπον αρµόδιου εισαγγελέα πληµµελειοδικών.
Άρθρο 469
Μετά το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990
προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής: «Στην αίτηση και στον πίνακα
χρεών που υποβάλλονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο
δεν συµπεριλαµβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισµό της ευθύνης του προσώπου, τα χρέη που προέρχονται
από τη µη εκτέλεση χρηµατικών ποινών που επιβλήθηκαν από
ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές µε αυτά προσαυξήσεις, τόκοι
και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και τα χρέη από τα αδικήµατα
που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας µαζί µε τις σχετικές µε αυτά προσαυξήσεις, τόκους και
λοιπές επιβαρύνσεις.»
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη Ισχύος
Ο παρών νόµος αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.
Αθήνα,...............................2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
5. ΥΓΕΙΑΣ
7. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
6. ΔΙΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
8. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

9. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
Ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): H Νέα Δηµοκρατία, η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας απουσιάζουν.
Το Ποτάµι;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας» έγινε
δεκτό επί της αρχής οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο, όπως τροποποιήθηκε;
Ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): H Νέα Δηµοκρατία, η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας απουσιάζουν.
Το Ποτάµι;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, οµοφώνως.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
Ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): H Νέα Δηµοκρατία, η
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας απουσιάζουν.
Το Ποτάµι;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό οµοφώνως.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων
οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
Ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): H Νέα Δηµοκρατία, η

Δηµοκρατική Συµπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας απουσιάζουν.
Το Ποτάµι;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο οµοφώνως.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας» έγινε δεκτό οµοφώνως, σε µόνη συζήτηση, επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
Κυρώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ.6 του Συντάγµατος
ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 74 παρ. 2α του ν.4193/2013 «Νόµος περί
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74), µε την
απόφαση 38880 /18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε µεταγενέστερες αποφάσεις του ίδιου Υπουργού και έχει ως εξής:
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΟΣΙΑ
Άρθρο 1. - Ποινικά Δικαστήρια. Ποινική δικαιοδοσία ασκούν
τα εξής δικαστήρια: α) τα πληµµελειοδικεία, β) τα δικαστήρια των
ανηλίκων, γ) τα µικτά ορκωτά δικαστήρια, δ) τα εφετεία, ε) ο
Άρειος Πάγος.
Άρθρο 2. - Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία. Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων δεν εµπίπτουν:
α) Οι αρχηγοί των ξένων κρατών, β) οι διπλωµατικοί αντιπρόσωποί τους που είναι διαπιστευµένοι στην Ελλάδα, γ) το προσωπικό
της διπλωµατικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους που είναι διαπιστευµένο στην Ελλάδα, δ) τα µέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α’ και β’ και κατοικούν µαζί
τους, ε) το υπηρετικό προσωπικό των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α’ και β’, όταν έχει την ίδια υπηκοότητα και στ)
όλα τα άλλα πρόσωπα που απολαµβάνουν το προνόµιο της ετεροδικίας µε βάση είτε συµβάσεις που έχουν συναφθεί µε άλλα
κράτη είτε διεθνή έθιµα που γίνονται αποδεκτά από όλα τα
κράτη.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 3. - Δικαστήρια των πληµµελειοδικών. 1. Κάθε δικαστήριο πρωτοδικών είναι ταυτόχρονα και δικαστήριο πληµµελειοδικών.
2. Στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των πληµµελειοδικών ανήκει: α) η εκδίκαση των πληµµεληµάτων, β) η ανάκριση, γ) η
άσκηση της εξουσίας του δικαστικού συµβουλίου, δ) η άσκηση
εξουσίας στις περιπτώσεις αποχής υπό όρους από την ποινική
δίωξη και ε) η έκδοση ποινικής διαταγής.
Άρθρο 4. - Τριµελή πληµµελειοδικεία. 1. Το δικαστήριο των
πληµµελειοδικών συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή
τον αναπληρωτή του και δύο πρωτοδίκες.
2. Όταν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση,
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επιτρέπεται η αναπλήρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα
οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
3. Το συµβούλιο πληµµελειοδικών συντίθεται από τον πρόεδρο
πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του και από δύο πρωτοδίκες.
Άρθρο 5. - Μονοµελή πληµµελειοδικεία. Το µονοµελές πληµµελειοδικείο συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και
κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών µπορεί να δικάσει ως µόνος πληµµελειοδίκης. Στο ίδιο δικαστήριο πληµµελειοδικών είναι δυνατό να λειτουργούν και
περισσότερα µονοµελή. Ο τόπος συνεδριάσεων του µονοµελούς, όταν συνεδριάζει εκτός έδρας, ορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης
δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 6. - Δικαστήρια ανηλίκων. 1 Το µονοµελές δικαστήριο
ανηλίκων συγκροτείται από έναν πρόεδρο πρωτοδικών σε κάθε
πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται ως δικαστής ανηλίκων και αναπληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα οργανισµού
δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
2. Το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από το δικαστή ανηλίκων που αναφέρεται στην παρ. 1 και από δύο πρωτοδίκες που ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα
οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
3. Το εφετείο ανηλίκων συγκροτείται από τον εφέτη ανηλίκων
και δύο άλλους εφέτες που ορίζονται ως δικαστές ανηλίκων σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και
κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 7. - Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήµατα. 1.
Τα δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήµατα συγκροτούνται
ως εξής: α) Το µικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τον
πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του, δύο πρωτοδίκες
και τέσσερις ενόρκους β) Το µικτό ορκωτό εφετείο συγκροτείται
από τον πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και τέσσερις ενόρκους γ)
Το µονοµελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή
εφέτη δ) Το τριµελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και από δύο εφέτες ε) Το πενταµελές
εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών και από τέσσερις
εφέτες.
2. Το µικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται στην έδρα κάθε
πρωτοδικείου και το µικτό ορκωτό εφετείο στην έδρα κάθε εφετείου.
3. Το µονοµελές, το τριµελές και το πενταµελές εφετείο λειτουργούν στην έδρα κάθε εφετείου.
4. Ο εισαγγελέας των εφετών ή άλλος εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας του ίδιου εφετείου ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα στο
µικτό ορκωτό εφετείο της έδρας του και στα µικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και της περιφέρειάς του στα οποία και προσδιορίζει τις υποθέσεις. Μπορεί επίσης να αναθέτει σε εισαγγελέα
πρωτοδικών να εκτελεί καθήκοντα εισαγγελέα στα µικτά ορκωτά
δικαστήρια της έδρας και της περιφέρειάς του. Ο εισαγγελέας
πρωτοδικών ο οποίος εκτέλεσε τα ως άνω καθήκοντα µπορεί,
αφού προηγουµένως ενηµερώσει τον εισαγγελέα εφετών και
λάβει από αυτόν γραπτή σύµφωνη γνώµη, να ασκεί έφεση κατά
της απόφασης κατά το άρθρο 489.
5. Καθήκοντα γραµµατέα στο µικτό ορκωτό δικαστήριο εκτελεί
υπάλληλος της γραµµατείας του πρωτοδικείου, ενώ στο µικτό
ορκωτό εφετείο υπάλληλος της γραµµατείας του εφετείου.
Άρθρο 8. - Ορισµός συµπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήµατα. Αν ο πρόεδρος ή ο
πρόεδρος του συµβουλίου που διευθύνει το εφετείο προβλέπει
ότι κάποια δίκη θα διαρκέσει πολύ, ορίζει µε πράξη του έως δύο
συµπαρεδρεύοντες δικαστές, όταν το εφετείο αποτελείται από
τρεις δικαστές και έως τρεις, όταν αποτελείται από πέντε δικαστές, για να αναπληρώσουν αυτούς που θα έχουν τυχόν κώλυµα
κατά τη διάρκεια της δίκης. Όπου διενεργείται κλήρωση των συν-
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θέσεων, ο ορισµός γίνεται αµέσως µετά την κλήρωση του µεν
προέδρου από τον πίνακα των κληρωθέντων αναπληρωµατικών
προέδρων των δε µελών της σύνθεσης από τον πίνακα των κληρωθέντων αναπληρωµατικών δικαστών, κατά τη σειρά της κλήρωσής τους. Σε περίπτωση κωλύµατος του προέδρου την
προεδρία αναλαµβάνει ο αρχαιότερος µεταξύ αυτών που αποµένουν, ανάµεσα στους οποίους περιλαµβάνονται και οι συµπαρεδρεύοντες.
Άρθρο 9. - Εφετείο. Το συµβούλιο των εφετών και το τριµελές
εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή
του και από δύο εφέτες. Όταν το δικαστήριο των εφετών δικάζει
εφέσεις κατά αποφάσεων του τριµελούς εφετείου, συντίθεται
από τον πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες.
Άρθρο 10. - Ο Άρειος Πάγος. 1 Ο Άρειος Πάγος ως ακυρωτικό δικαστήριο δικάζει τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων και βουλευµάτων σε πενταµελή και τριµελή σύνθεση
αντίστοιχα. Επίσης, ως συµβούλιο, αποφασίζει για θέµατα επανάληψης της διαδικασίας, έκδοσης και εκτέλεσης ευρωπαϊκού
εντάλµατος σύλληψης.
2. Ο Άρειος Πάγος δικάζει σε ολοµέλεια, όπως αυτή ορίζεται
στον κανονισµό λειτουργίας του, στις εξής περιπτώσεις: α) όταν
κρίνει αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόµου, β) όταν κρίνονται
εξαιρετικής σηµασίας νοµικά ζητήµατα, εφόσον συµφωνούν ο
πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γ) όταν γίνεται
η παραποµπή από τα τµήµατα, επειδή η απόφαση έχει ληφθεί µε
πλειοψηφία µιας ψήφου, δ) όταν το τµήµα αρνείται την εφαρµογή νόµου ως αντισυνταγµατικού και ε) όταν το τµήµα πρόκειται να εκδώσει απόφαση αντίθετη µε προηγούµενη θέση της
ολοµελείας ή τµήµατός του, για το ίδιο θέµα.
Άρθρο 11. - Ιδιαίτερα ποινικά τµήµατα. Στα εφετεία και πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά καθορίζονται από
την ολοµέλεια των δικαστηρίων αυτών ιδιαίτερα ποινικά τµήµατα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 12. - Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο.
Στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο εισαγγελέας και, όπου προβλέπεται ότι η διάρκεια της
δίκης θα είναι µακρά, µπορεί να οριστεί και ένας νόµιµος αναπληρωτής του.
Άρθρο 13. - Δικαστικός γραµµατέας. 1. Στις δηµόσιες συνεδριάσεις των δικαστηρίων παρευρίσκεται πάντοτε ένας δικαστικός γραµµατέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά µε ευθύνη δική
του και του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση.
2. Όταν ο γραµµατέας απουσιάζει ή έχει κώλυµα, αναπληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Στη διάρκεια της
συνεδρίασης µπορεί µε απόφαση του δικαστηρίου να αναπληρώσει κάποιος άλλος τον γραµµατέα, όταν του παρουσιάζεται
κώλυµα. Για την απόφαση αυτή δεν χρειάζεται σύµπραξη γραµµατέα.
3. Ο δικαστικός γραµµατέας συµµετέχει και στη συνεδρίαση
του δικαστικού συµβουλίου και αναπληρώνεται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παρ. 2.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 14. - Λόγοι αποκλεισµού. 1. Εκτός από όσα ορίζονται
ειδικά στον κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών και στον κώδικα αυτόν, δεν µπορούν στην
ίδια ποινική υπόθεση να ασκήσουν έργα ανακριτή, δικαστή, εισαγγελέα ή γραµµατέα όσοι είναι µεταξύ τους συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό. Ο λόγος
αποκλεισµού που οφείλεται στη σχέση από γάµο ή σύµφωνο
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συµβίωσης και στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και µετά
τη λύση του γάµου ή του συµφώνου συµβίωσης.
2. Από την άσκηση των παραπάνω έργων σε ποινική υπόθεση
αποκλείεται επίσης: α) όποιος αδικήθηκε από το έγκληµα, β)
όποιος είναι σύζυγος του κατηγορουµένου ή του υπόπτου ή εκείνου που αδικήθηκε από το έγκληµα ή συνδέεται µε αυτούς µε
σύµφωνο συµβίωσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος είναι συγγενής εξ αίµατος µε τα πρόσωπα αυτά σε ευθεία
γραµµή απεριόριστα και εκ πλαγίου έως και τον τέταρτο βαθµό
ή συγγενής εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο βαθµό. Ο λόγος
αποκλεισµού που οφείλεται στη σχέση από γάµο ή σύµφωνο
συµβίωσης και στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και µετά
τη λύση του γάµου ή του συµφώνου συµβίωσης. Αποκλείεται επίσης εκείνος που είναι ή ήταν επίτροπος ή κηδεµόνας των ίδιων
προσώπων ή που συνδέεται µαζί τους µε υιοθεσία, γ) όποιος
ήταν συνήγορος του κατηγορουµένου ή του υποστηρίζοντος την
κατηγορία στην ίδια υπόθεση, δ) όποιος εξετάστηκε ως µάρτυρας ή γνωµοδότησε ως πραγµατογνώµονας ή τεχνικός σύµβουλος στην ίδια υπόθεση, ε) ο ανακριτής, στ) ο δικαστής και ο
εισαγγελέας που έχουν συµπράξει στην έκδοση του παραπεµπτικού βουλεύµατος ειδικά στη συζήτηση της υπόθεσης στο
ακροατήριο, εκτός αν δεν είναι εφικτή η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλα πρόσωπα.
3. Ο δικαστής που έχει συµπράξει στην έκδοση απόφασης,
κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση, αποκλείεται να δικάσει στις δύο τελευταίες περιπτώσεις.
4. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και για τον εισαγγελέα, εκτός αν δεν είναι εφικτή η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλον εισαγγελέα.
Άρθρο 15. - Λόγοι εξαίρεσης. Όλα τα δικαστικά πρόσωπα του
προηγούµενου άρθρου είναι εξαιρετέα, αν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισµού του άρθρου αυτού ή αν προκάλεσαν ή προκαλούν
υπόνοιες µεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που µπορούν να δικαιολογήσουν εµφανώς δυσπιστία για την αµεροληψία
τους.
Άρθρο 16. - Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση. 1. Δικαίωµα να προτείνουν την εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος και ο παριστάµενος για την υποστήριξη της
κατηγορίας.
2. Η αίτηση για εξαίρεση υποβάλλεται: α) στο στάδιο της ανάκρισης έως την παράδοση των εγγράφων από τον ανακριτή στον
εισαγγελέα µετά την τελευταία ανακριτική πράξη, β) στη διαδικασία ενώπιον του δικαστικού συµβουλίου πριν από την έκδοση
του βουλεύµατος και γ) στην κύρια διαδικασία πριν αρχίσει η
αποδεικτική διαδικασία. Γι’ αυτόν το σκοπό οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να πληροφορηθούν το όνοµα του εισαγγελέα πριν από
τη σύνταξη της πρότασής του και τη σύνθεση του συµβουλίου
από τη στιγµή που ο εισαγγελέας υποβάλλει σε αυτό την πρότασή του. Αν η αίτηση αφορά την εξαίρεση ολόκληρου του πολυµελούς δικαστηρίου ή περισσότερων από το ήµισυ των µελών
της σύνθεσης αυτού, η κατάθεσή της γίνεται τουλάχιστον οκτώ
(8) ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση της υπόθεσης.
3. Οι αιτήσεις εξαίρεσης κατά των δικαστικών προσώπων που
συµπράττουν ή πρόκειται να συµπράξουν στην ίδια διαδικαστική
ενέργεια, εφόσον στηρίζονται σε ήδη υπάρχοντες λόγους, υποβάλλονται εφάπαξ ως προς όλους τους λόγους εξαίρεσης και
καθ’ όλων των προσώπων αυτών πριν από τη διαδικαστική αυτή
ενέργεια. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο αποφαίνονται
µε ενιαία απόφαση. Κάθε µεταγενέστερη αίτηση δεν λαµβάνεται
υπόψη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το ίδιο δικαστήριο
ή συµβούλιο, εκτός αν ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι ο λόγος
εξαίρεσης ανέκυψε µεταγενέστερα. Όταν η αίτηση εξαίρεσης
κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των µελών του δικαστηρίου ή
του συµβουλίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγµατικά γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίµησης ή ασκείται καταχρηστικά απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια
σύνθεση του δικαστηρίου ή συµβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.
4. Δεν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης: α) µελών ή του εισαγγε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λέα ή του γραµµατέα του δικαστηρίου ή του δικαστικού συµβουλίου, που αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης κατά το άρθρο
20, β) τόσων µελών από καθένα των ποινικών τµηµάτων του
Αρείου Πάγου, ώστε µε τα λοιπά µέλη να µην είναι δυνατή η συγκρότηση του δικαστηρίου κατά τον κανονισµό λειτουργίας του
Αρείου Πάγου, γ) περισσοτέρων των πέντε αντεισαγγελέων του
Αρείου Πάγου, δ) περισσοτέρων των οκτώ δικαστών ή δύο εισαγγελέων συνολικά για κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, όπου υπηρετούν πράγµατι τουλάχιστον δώδεκα δικαστές ή τρεις
εισαγγελείς αντίστοιχα, ε) περισσοτέρων των τεσσάρων δικαστών για κάθε δικαστήριο στο οποίο υπηρετούν τουλάχιστον
επτά δικαστές και περισσοτέρων των δύο όταν υπηρετούν λιγότεροι των επτά δικαστών.
Άρθρο 17. - Περιεχόµενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης. 1. Η αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει µε σαφήνεια τους
λόγους της εξαίρεσης, να µνηµονεύει το όνοµα εκείνου του
οποίου ζητείται η εξαίρεση, τα πραγµατικά γεγονότα στα οποία
στηρίζονται οι λόγοι αυτοί και να αναφέρει τα µέσα της απόδειξής τους. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη
στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή
του συµβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.
2. Την αίτηση εξαίρεσης πρέπει να υπογράφει ο ίδιος ο αιτών
ή πληρεξούσιος που έχει ειδική γι’ αυτό πληρεξουσιότητα. Μεταγενέστερη προσκόµιση του εγγράφου της πληρεξουσιότητας
δεν επιτρέπεται. Στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να
αναφέρονται ειδικά και συγκεκριµένα οι λόγοι για τους οποίους
ζητείται η εξαίρεση. Σε περίπτωση µη τήρησης των πιο πάνω διατυπώσεων, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την ίδια
σύνθεση του δικαστηρίου ή του συµβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.
3. Ο αιτών ή ο ειδικός για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιός του
εγχειρίζει την αίτηση στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, όπου
υπηρετεί το πρόσωπο του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αν ζητείται
η εξαίρεση µέλους µικτού ορκωτού δικαστηρίου ή µικτού ορκωτού εφετείου, η αίτηση εγχειρίζεται στον εισαγγελέα εφετών.
4. Η αίτηση για την εξαίρεση µέλους δικαστηρίου που συνεδριάζει µπορεί να υποβληθεί και µε προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης και πρέπει να
περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1. Η δήλωση γίνεται αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική γι’
αυτό πληρεξουσιότητα, εφαρµοζόµενης αναλόγως και της διάταξης της παρ. 2. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του
δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται. Όταν η αίτηση εξαίρεσης
κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των µελών του δικαστηρίου,
κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγµατικά γεγονότα ή
προδήλως ανεπίδεκτη εκτίµησης ή ασκείται καταχρηστικά, απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται.
Άρθρο 18. - Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη. Αν η αίτηση
για εξαίρεση έχει υποβληθεί εκπρόθεσµα ή παράτυπα ή αν έχει
ελλείψεις στο περιεχόµενο, το αρµόδιο δικαστήριο ή συµβούλιο
ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα την απορρίπτει ως απαράδεκτη µέσα σε δύο το πολύ ηµέρες από την υποβολή της. Στο
δικαστήριο ή στο συµβούλιο δεν συµµετέχει εκείνος του οποίου
ζητείται η εξαίρεση. Στην περίπτωση της παρ. 4 του προηγούµενου άρθρου, το δικαστήριο στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζει,
εφόσον είναι αρµόδιο, αν η αίτηση για εξαίρεση είναι παραδεκτή.
Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και
αφού ακουστούν αυτός που ζήτησε προφορικά την εξαίρεση και
οι υπόλοιποι διάδικοι που παρευρίσκονται στο δικαστήριο.
Άρθρο 19. - Κοινοποίηση της αίτησης. 1. Η αίτηση για εξαίρεση, που υποβάλλεται όπως ορίζουν τα άρθρα 16 και 17, ανακοινώνεται από τον εισαγγελέα χωρίς καµία χρονοτριβή σ’
εκείνον του οποίου ζητείται η εξαίρεση.
2. Το υπό εξαίρεση πρόσωπο έχει το δικαίωµα να πληροφορηθεί αµέσως το περιεχόµενο των εγγράφων που κατατέθηκαν,
αλλά και την υποχρέωση µέσα σε 24 ώρες να εκφράσει γραπτά
τις απόψεις του και ταυτόχρονα να απέχει από τα καθήκοντά του
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στην υπόθεση. Πρέπει όµως να ενεργήσει τις πράξεις που δεν
µπορούν ν’ αναβληθούν, αν δεν υπάρχει άλλος που έγκαιρα θα
µπορούσε να τον αναπληρώσει σε αυτές σύµφωνα µε τον νόµο.
Σε αντίθετη περίπτωση τιµωρείται πειθαρχικά. Οι πράξεις του
όµως αυτές είναι άκυρες, αν γίνει δεκτή η αίτηση εξαίρεσης.
Άρθρο 20. - Αρµόδιο δικαστήριο. 1. Μέσα σε δύο ηµέρες από
την κατά το προηγούµενο άρθρο κοινοποίηση, ο εισαγγελέας εισάγει την αίτηση εξαίρεσης στο δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί
ή στο συµβούλιο αν η αίτηση αφορά τον ανακριτή, τον εισαγγελέα ή µέλος του δικαστικού συµβουλίου. Το δικαστήριο ή το συµβούλιο συνεδριάζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που
καθορίζεται για το καθένα, αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης.
Στη σύνθεση δεν µπορεί να µετέχει εκείνος του οποίου ζητείται
η εξαίρεση, αλλά αναπληρώνεται σύµφωνα µε τον νόµο.
2. Αν η εξαίρεση αφορά µέλος του εκ τακτικών δικαστών δικαστηρίου ή του εισαγγελέα ή ενόρκου του µικτού ορκωτού δικαστηρίου ή του µικτού ορκωτού εφετείου, αρµόδιο είναι το εκ
τακτικών δικαστών δικαστήριο.
3. Αν το αρµόδιο δικαστήριο ή συµβούλιο δεν µπορεί να συγκροτηθεί νόµιµα, τότε για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει
χωρίς καµιά χρονοτριβή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ.
1, το αµέσως ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο ή συµβούλιο και αν
πρόκειται για εφετείο το κατά το άρθρο 6 του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών συγκροτούµενο εφετείο.
Άρθρο 21. - Απόφαση. 1. Αν βεβαιωθεί η βασιµότητα του
λόγου, γίνεται δεκτή η εξαίρεση και διατάσσεται εκείνος που
εξαιρέθηκε να απέχει από τα καθήκοντά του στην υπόθεση. Αν
δεν υπάρχει αναπληρωτής του, το δικαστήριο ή το δικαστικό
συµβούλιο παραπέµπει τη δίκη σε άλλο δικαστήριο ή συµβούλιο
σύµφωνα µε τις σχετικές για την αρµοδιότητα κατά παραποµπή
διατάξεις. Διαφορετικά, κατά τις περιστάσεις, ή απορρίπτεται η
αίτηση ή διατάσσεται ο αιτών να φέρει ισχυρότερες αποδείξεις.
2. Αν απορριφθεί η αίτηση καταδικάζεται ο αιτών στην πληρωµή των εξόδων. Αν ταυτόχρονα αποδειχθούν εντελώς ψευδείς
οι λόγοι εξαίρεσης που προβλήθηκαν, καταδικάζεται επίσης σε
χρηµατική ποινή πενήντα (50) έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Άρθρο 22. - Ένδικα µέσα. Η απόφαση που δέχεται την εξαίρεση δεν προσβάλλεται µε ένδικο µέσο. Η απόφαση που απορρίπτει την εξαίρεση µπορεί να προσβληθεί µε έφεση, αν και η
οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης προσβάλλεται µε
έφεση και µόνο ταυτόχρονα µε αυτήν.
Άρθρο 23. - Αποχή του δικαστικού προσώπου. 1. Κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 14 οφείλει να δηλώσει αµέσως στον πρόεδρο του δικαστηρίου όπου υπηρετεί,
τον γνωστό σε αυτόν λόγο για τον οποίο αποκλείεται ή εξαιρείται
από τα καθήκοντά του σε ορισµένη υπόθεση, σύµφωνα µε τα
άρθρα 14 και 15, µε σκοπό να του επιτραπεί η αποχή. Ο πρόεδρος πολυµελούς δικαστηρίου και ο εισαγγελέας που είναι προϊστάµενος εισαγγελίας υποβάλλουν τη δήλωση αυτή στους
νόµιµους αναπληρωτές τους, ενώ οι αντιεισαγγελείς στον εισαγγελέα. Κατά τα άλλα εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 19 της
παρ. 2.
2. Τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο οφείλουν να δηλώσουν µε τον ίδιο τρόπο τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή τους από
την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόµη και αν δεν υπάρχουν
οι λόγοι της παρ. 1.
3. Η δήλωση αποχής πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να στηρίζεται σε συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού το δικαστήριο
συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, αφού ακούσει τη γνώµη του εισαγγελέα, χωρίς την παρουσία διαδίκων, αποφασίζει αν εκείνος
που υπέβαλε τη δήλωση πρέπει να απέχει ή όχι από την άσκηση
των καθηκόντων του.
Άρθρο 24. - Σύµπτωση αποχής και εξαίρεσης. Αν ο δικαστι-
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κός λειτουργός, ακόµη και µετά την υποβολή της αίτησης για
εξαίρεση, υπέβαλε τη δήλωση αποχής που προβλέπεται στο
προηγούµενο άρθρο, το δικαστήριο ως συµβούλιο αποφασίζει
πρώτα για την αποχή, ανεξάρτητα αν η τελευταία στηρίζεται
στους ίδιους λόγους µε την αίτηση εξαίρεσης. Αν η αποχή γίνει
δεκτή, η αίτηση για εξαίρεση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε. Αν
όµως η αποχή απορριφθεί, η διαδικασία για την εξαίρεση προχωρεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα, σε οποιονδήποτε
λόγο και αν στηρίζεται η αίτηση.
Άρθρο 25. - Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών υπαλλήλων. Εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων. 1. Αν συντρέχει
κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού ή εξαίρεσης που ορίζονται στα άρθρα 14 και 15, οι µη δικαστικοί ανακριτικοί υπάλληλοι
οφείλουν να τον αναφέρουν στον προϊστάµενό τους εισαγγελέα,
χωρίς καµιά χρονοτριβή, συνεχίζοντας όµως το έργο τους.
2. Τον λόγο αποκλεισµού ή εξαίρεσης έχουν δικαίωµα να αναφέρουν και οι διάδικοι, ζητώντας την εξαίρεση των ανακριτικών
υπαλλήλων.
3. Ο εισαγγελέας, αφού ακούσει εκείνον του οποίου ζητείται
η εξαίρεση, δέχεται την αίτηση, αν οι λόγοι που προβάλλονται
πιθανολογείται ότι είναι βάσιµοι. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις
που στο µεταξύ έγιναν από τον υπάλληλο, είναι έγκυρες.
Άρθρο 26. - Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισµού ή εξαίρεσης. Κάθε δικαστικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο
14, καθώς και κάθε ανακριτικός υπάλληλος, ο οποίος, αν και γνωρίζει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος λόγος για να εξαιρεθεί ή να αποκλεισθεί, παραλείπει να τον αναφέρει σύµφωνα
µε τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου ή, όταν ζητηθεί η εξαίρεσή
του, αρνείται τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται ο
λόγος αυτός, τιµωρείται µε πειθαρχική ποινή, χωρίς να αποκλείεται και η εφαρµογή των διατάξεων του ποινικού κώδικα.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27. - Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία
της αρχής που την ασκεί. 1. Την ποινική δίωξη την ασκεί στο
όνοµα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πληµµελειοδικών. Στα
πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών ο εισαγγελέας εφετών ορίζει, ειδικά για την άσκηση της ποινικής
δίωξης κατά ανηλίκων, έναν εισαγγελέα πρωτοδικών και τον αναπληρωτή του.
2. Τα πρόσωπα που σύµφωνα µε την παρ. 1 ασκούν την ποινική
δίωξη είναι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και µε την
επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του οργανισµού των δικαστηρίων και των άρθρων 333, 334 και 335 του κώδικα, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αρχή, καθώς και από τα δικαστήρια όπου
υπηρετούν.
3. Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας κάθε δικαστηρίου.
Άρθρο 28. - Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την
άσκηση της ποινικής δίωξης. 1. Η ολοµέλεια του εφετείου σε
συµβούλιο, συγκαλούµενη ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα
εφετών ή κατά το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α του κώδικα οργανισµού
δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, έχει το δικαίωµα να παραγγέλλει στον εισαγγελέα εφετών να κινήσει την
ποινική δίωξη για εγκλήµατα εξαιρετικής σηµασίας. Αν η ποινική
δίωξη έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, η
ολοµέλεια έχει το δικαίωµα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη συνεδρίαση της ολοµέλειας, παρίσταται και ο εισαγγελέας εφετών.
2. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 1 η ολοµέλεια ορίζει έναν
από τους εφέτες µε τον αναπληρωτή του, που εκπληρώνουν καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση. Ο εισαγγελέας εφετών έχει
όλα τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πληµµελει-
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οδικών. Το συµβούλιο εφετών έχει τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα του συµβουλίου πληµµελειοδικών και αποφασίζει για την
κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
Άρθρο 29. - Δικαίωµα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την
αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης. Στα πολιτικά εγκλήµατα, καθώς και στα εγκλήµατα µεταξύ ευρύτερου Ελληνικού
και αλλοδαπού Δηµοσίου από τα οποία µπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει το δικαίωµα µε
προηγούµενη σύµφωνη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου
να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή να αναστείλει την
ποινική δίωξη επ’ αόριστον.
Άρθρο 30. - Αρµοδιότητες του εισαγγελέα. Υποχρέωση ακρόασης. 1. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί να ενεργεί προκαταρκτική εξέταση για να κρίνει αν πρέπει να ασκήσει ποινική
δίωξη. Μπορεί ακόµα να παρευρίσκεται ο ίδιος ή ένας από τους
αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν κατά την ενέργεια κάθε
ανακριτικής πράξης και να ενηµερώνεται οποτεδήποτε ως προς
τα έγγραφα που αφορούν την ανάκριση.
2. Καµιά απόφαση ή ποινική διαταγή ποινικού δικαστηρίου σε
δηµόσια συνεδρίαση ή σε συµβούλιο και καµιά διάταξη ανακριτή
δεν έχουν κύρος, αν δεν ακουστεί προηγουµένως ο εισαγγελέας.
3. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να παρευρίσκεται στο ακροατήριο όσο διαρκεί η διαδικασία.
4. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να υποβάλλει πάντοτε, προφορικά ή γραπτά, προτάσεις αιτιολογηµένες και αιτήσεις ειδικές
και δεν µπορεί να αφεθεί στην κρίση του δικαστηρίου ή του ανακριτή.
Άρθρο 31. - Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι. 1. Η
προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση διενεργούνται
ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών και
υπό τη διεύθυνσή του: α) από τους πταισµατοδίκες και όπου δεν
υφίσταται ειδικό πταισµατοδικείο από τους ειρηνοδίκες, β) από
τους αρµόδιους βαθµοφόρους της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του Λιµενικού Σώµατος, που ορίζονται στους αντίστοιχους οργανισµούς ως γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και γ) από δηµοσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόµους,
που ορίζονται ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.
2. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος (άρθρα 245 παρ. 2, 250
παρ. 2) αυτεπάγγελτη προανάκριση ενεργεί και ο ανακριτής. Την
ως άνω προανάκριση κατά των ανηλίκων µπορεί να την ενεργεί
ο ειδικός ανακριτής ανηλίκων.
3. Όλοι οι ανωτέρω υποχρεούνται να εκτελούν αµελλητί τις
παραγγελίες των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και
κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
Άρθρο 32. - Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση. Η ανώτατη
εποπτεία του ανακριτικού έργου ανήκει στον εισαγγελέα εφετών,
που έχει επιπλέον το δικαίωµα να ενεργεί, προσωπικά ή µε κάποιον από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση για κάθε έγκληµα που γίνεται στην περιφέρειά
του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουµένως προκαταρκτική
εξέταση από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Ο εισαγγελέας
εφετών, µετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο µεταξύ ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για
την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Το
ίδιο δικαίωµα, χωρίς τους περιορισµούς των προηγούµενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος µπορεί
επίσης σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Άρθρο 33. - Εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος. Τοπική

αρµοδιότητα και καθήκοντα. 1. Εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος ορίζεται εισαγγελικός λειτουργός µε βαθµό εισαγγελέα
εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην εισαγγελία εφετών
Αθηνών. Η τοποθέτησή του διενεργείται µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται και ένας νεότερος στην επετηρίδα εισαγγελέας εφετών, ως νόµιµος
αναπληρωτής του. Ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος εκτελεί τα καθήκοντα του µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
και συνεπικουρείται από πέντε τουλάχιστον εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, εκ των οποίων τέσσερις τουλάχιστον από
εκείνους που υπηρετούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών
και ένας από εκείνους που υπηρετούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίοι ορίζονται από τους διευθύνοντες τις οικείες εισαγγελίες µετά από γνώµη του εισαγγελέα
οικονοµικού εγκλήµατος.
2. Το έργο των αρµόδιων για τα οικονοµικά εγκλήµατα εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου που ορίζεται µε πλήρη ή µερική απασχόληση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3. O εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος έχει ως αρµοδιότητα τη διενέργεια ερευνών ή προκαταρκτικής εξέτασης για την
εξακρίβωση τέλεσης κάθε είδους φορολογικών και οικονοµικών
εγκληµάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά
διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου, οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονοµία. Ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος µπορεί να ασκεί
την αρµοδιότητά του σε όλη την Επικράτεια. Με την επιφύλαξη
της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, για την άσκηση των καθηκόντων του, ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος έχει την εποπτεία, καθοδήγηση και το συντονισµό των ενεργειών των γενικών
κατά το άρθρο 31 παρ. 1 περ. α’ και ειδικών προανακριτικών
υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.), της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος (Δ.Ε.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Αστυνοµίας, εντός των σχετικών αρµοδιοτήτων τους.
4. Ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος ενηµερώνεται για
όλες τις καταγγελίες ή πληροφορίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες της παρ. 3 για εγκλήµατα της αρµοδιότητάς του, αξιολογεί και διερευνά τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε άλλη
σχετική είδηση που περιέρχεται σε γνώση του µε οποιοδήποτε
τρόπο και µέσο προτάσσοντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συµφέροντα του Ελληνικού Δηµοσίου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η καταγγελία, πληροφορία ή είδηση
δεν στηρίζεται στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία
της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, τη θέτει στο αρχείο και,
υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εποπτεύοντα αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου που έχει ορισθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν
άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος έχει δικαίωµα να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους
λόγους που δικαιολογούν την άσκησή της.
5. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρµοδιότητά του ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος καθώς και
ο αναπληρωτής του ή οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συνεπικουρούν, µπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τους κατά την παρ. 3 γενικούς ή ειδικούς
ανακριτικούς υπαλλήλους. Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παραγγέλλεται αποκλειστικά και µόνο
στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και µόνο για υποθέσεις που
εµπίπτουν στις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες. Οι λοιποί υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν προανακριτικά καθήκοντα σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση,
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που εκδίδεται µόνο µετά από
αίτηµα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία ανήκουν προς τον εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, ο εισαγγελέας οικονοµικού
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εγκλήµατος και οι λοιποί εισαγγελείς δεν παραγγέλλουν στις
Υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ούτε διαβιβάζουν µε οποιαδήποτε διαδικασία εντολές ή αιτήµατα διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Η
εκτέλεση των ανωτέρω εισαγγελικών παραγγελιών ανατίθεται σε
Υπηρεσία εκτός της Α.Α.Δ.Ε. µε ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται από τον εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος και µε αρµοδιότητα την έρευνα τέλεσης εγκληµάτων
φοροδιαφυγής ή λοιπών οικονοµικών αδικηµάτων. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος ή ο αναπληρωτής του, εφόσον κρίνουν ότι
συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση ποινικής δίωξης,
διαβιβάζουν τη δικογραφία στους κατά τόπο αρµόδιους για την
ποινική δίωξη εισαγγελείς πρωτοδικών, µε παραγγελία άµεσης
άσκησης ποινικής δίωξης. Αν ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος ή ο αναπληρωτής του κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, θέτει την υπόθεση
στο αρχείο και υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εποπτεύοντα
κατά την παρ. 2 αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναφέρει
τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, σε περίπτωση που διαφωνεί, έχει δικαίωµα να παραγγείλει την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία
του συνοπτικά τους λόγους που τη δικαιολογούν.
6. Με σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου που έχει ορισθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος και ο
αναπληρωτής του µπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρµόδιο εισαγγελέα
πρωτοδικών, µετά το πέρας της οποίας ενηµερώνονται εγγράφως για την πορεία της.
Άρθρο 34. - Εξουσίες εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος.
1. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παρ. 1 του άρθρου 33 έχουν,
εφόσον τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, πρόσβαση σε κάθε
πληροφορία ή στοιχείο που είναι χρήσιµο για την άσκηση του
έργου τους, µη υποκείµενοι στους περιορισµούς της νοµοθεσίας
περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και κάθε
άλλου απορρήτου, µε την εξαίρεση του δικηγορικού (άρθρο 39
παρ.1 του Ν. 4194/2013) και τηλεπικοινωνιακού (Ν. 2225/1994),
καθώς και σε κάθε µορφής αρχείο δηµόσιας αρχής ή οργανισµού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιµότητας.
2. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παρ. 1 του άρθρου 33, όταν
διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για την εξακρίβωση τέλεσης
εγκληµάτων της αρµοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να
προβαίνουν, µε αιτιολογηµένη διάταξη τους, σε δεσµεύσεις τραπεζικών λογαριασµών, περιεχοµένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), προς τον
σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων του δηµοσίου, για χρονικό διάστηµα µέχρι εννέα µηνών που µπορεί να παρατείνεται µε
βούλευµα του αρµοδίου συµβουλίου κατ’ ανώτατο όριο για άλλους εννέα µήνες, λόγω δικαιολογηµένης µη ολοκλήρωσης της
διενεργούµενης, κατά τα ανωτέρω, προκαταρκτικής εξέτασης.
Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούµενη κλήση του καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριµένο λογαριασµό, τίτλο, χρηµατοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή
ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσµευση ισχύει από τη χρονική
στιγµή της αποδεδειγµένης γνωστοποίησης της διάταξης στον
οργανισµό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Ως χρονική στιγµή αποδεδειγµένης γνωστοποίησης της διάταξης της
παρούσας παραγράφου προς τους αρµόδιους Οργανισµούς και
Υπηρεσίες λογίζεται η ηµέρα που γνωστοποιείται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεοµοιοτυπικά ή µε ηλεκτρονική αλληλογραφία, η διάταξη στην Τράπεζα της Ελλάδος και
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενηµερώνουν αµελλητί τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
στην ηµεδαπή. Σε περίπτωση δέσµευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσµευση επιδίδεται στον αρµόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάµενο του κτηµατολογικού γραφείου ή στον οικείο
λιµενάρχη ή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την ίδια ηµέρα σε σχετική σηµείωση στα
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τηρούµενα από αυτούς βιβλία και ακολούθως να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους επιδόθηκε. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων,
η οποία δεν κωλύεται να λαµβάνει όλα τα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µέτρα διασφάλισης.
3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διάταξη επιδίδεται
εντός προθεσµίας είκοσι ηµερών στον καθ’ ου ή στον τρίτο, οι
οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της,
µε αίτησή τους προς το αρµόδιο συµβούλιο, εντός προθεσµίας
τριάντα ηµερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευµα ανακαλούνται ή τροποποιούνται αν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής
εξέτασης: α) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον οικονοµικό εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του άσκηση ποινικής δίωξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΚΠΔ, β) σε περίπτωση
αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσµευση αίρεται αυτοδικαίως.
4. Με τη σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος, κατά την παρ. 2
του άρθρου 33 αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας
οικονοµικού εγκλήµατος µπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της
διάταξης της παρ. 2 του παρόντος και από τον κατά τόπο αρµόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει αυτήν σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρµόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του εισαγγελέα πρωτοδικών εισάγεται
στο κατά τόπο αρµόδιο συµβούλιο πληµµελειοδικών.
Άρθρο 35. - Εισαγγελέας εγκληµάτων διαφθοράς. Αρµοδιότητα. 1. Στις εισαγγελίες εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται εισαγγελέας εγκληµάτων διαφθοράς, µε βαθµό
αντεισαγγελέα εφετών. Η τοποθέτησή τους διενεργείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου
ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Ο εισαγγελέας εγκληµάτων
διαφθοράς, η κατά τόπο αρµοδιότητα του οποίου εκτείνεται στην
εδαφική περιφέρεια του εφετείου όπου είναι τοποθετηµένος,
εκτελεί τα καθήκοντά του µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και συνεπικουρείται από δύο τουλάχιστον εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Οι τελευταίοι ορίζονται από τους
διευθύνοντες τις οικείες εισαγγελίες, µετά από γνώµη του εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς.
2. Το έργο των αρµόδιων για τα εγκλήµατα διαφθοράς εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει o αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου που ορίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 33.
3. Στην αρµοδιότητα του εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς
υπάγονται τα κακουργήµατα που διαπράττουν, κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους ή επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους,
βουλευτές, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς υπουργείων, διοικητές,
υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, ακόµη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν
την ιδιότητα αυτή, εφόσον αυτά σχετίζονται µε επιδίωξη οικονοµικού οφέλους των ιδίων ή τρίτων ή την πρόκληση βλάβης στο
δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης εξαιρουµένων των περιπτώσεων του άρθρου 33.
Άρθρο 36. - Εξουσίες εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς.
1. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρµοδιότητά του ο εισαγγελέας εγκληµάτων διαφθοράς παραγγέλλει
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, µετά το πέρας της
οποίας ενεργεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 43 και παραγγέλλει στον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών την
άσκηση ποινικής δίωξης. Αν ο εισαγγελέας εγκληµάτων διαφθοράς θέσει στο αρχείο την µήνυση ή αναφορά, ως µη στηριζόµενη
στον νόµο, προφανώς αβάσιµη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης ή επειδή δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις
που δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης, υποβάλλει τη δικογραφία στον εποπτεύοντα αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική
δίωξη. Ο τελευταίος µπορεί να παραγγείλει είτε τη διενέργεια
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προκαταρκτικής εξέτασης είτε την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους που τη
δικαιολογούν.
2. Ο εισαγγελέας εγκληµάτων διαφθοράς υποστηρίζεται στο
έργο του από αριθµό ειδικών επιστηµόνων που κρίνεται αναγκαίος για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης µέσα
στον προβλεπόµενο γι’ αυτήν χρόνο. Οι ειδικοί αυτοί επιστήµονες συνεπικουρούν µε κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο του εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς καθώς και των γενικών και ειδικών
προανακριτικών υπαλλήλων κατά την προκαταρκτική εξέταση επί
των εγκληµάτων της παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου, για την
ακριβέστερη διάγνωση και κρίση γεγονότων για τα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, δεν εξετάζονται
όµως ως µάρτυρες. Ο ορισµός των προσώπων αυτών γίνεται µε
πράξη του εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς µεταξύ αυτών
που υπηρετούν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, σε εξαιρετικές δε
περιπτώσεις και από τον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον στο δηµόσιο δεν
υπηρετούν πρόσωπα µε τις γνώσεις αυτές, εφαρµόζονται δε
αναλόγως ως προς αυτούς οι διατάξεις των άρθρων 188 έως
193.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 34 εφαρµόζεται αναλόγως και για τον
εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
Άρθρο 37. - Αυτεπάγγελτη δίωξη. Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα
από αναφορά, µήνυση ή άλλη πληροφορία ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη.
Άρθρο 38. - Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης
πράξης. 1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν
χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο εισαγγελέα ο,τιδήποτε πληροφορούνται µε κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.
2. Οι υπόλοιποι δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους
οποίους ανατέθηκε προσωρινά δηµόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια
υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι’ αυτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα
τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη,
τους δράστες και τις αποδείξεις.
Άρθρο 39. - Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση.
1. Όταν κατά τη διάρκεια πολιτικής ή διοικητικής ή ποινικής δίκης
ανακύπτει γεγονός που µπορεί να χαρακτηριστεί έγκληµα διωκόµενο αυτεπαγγέλτως, ο δικαστής οφείλει να συντάξει έκθεση
και να τη διαβιβάσει στον αρµόδιο εισαγγελέα µε κάθε πληροφορία και µε τα σχετικά έγγραφα.
2. Το ίδιο υποχρεούται να κάνει και όταν πρόκειται για έγκληµα
µη διωκόµενο αυτεπαγγέλτως, αν υποβλήθηκε η απαιτούµενη έγκληση στην αρµόδια αρχή.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και σε υποθέσεις πειθαρχικής δικαιοδοσίας.
Άρθρο 40. - Υποχρέωση ιδιωτών. 1. Ακόµα και ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριµένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον
νόµο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία
αυτή µπορεί να γίνει είτε εγγράφως µε µια αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση.
2. Στην αναφορά ή στην προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.
3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε
καθένας έχει ξεχωριστά την υποχρέωση αυτή
Άρθρο 41. - Αίτηση δίωξης. Στις περιπτώσεις που ο νόµος
ορίζει ότι απαιτείται αίτηση της αρχής για να ασκηθεί ποινική

δίωξη, η αίτηση γίνεται σε κάθε εκπρόσωπο της εισαγγελικής
αρχής, γραπτά ή προφορικά, και συντάσσεται έκθεση.
Άρθρο 42. - Μήνυση αξιόποινων πράξεων. 1. Εκτός από
αυτόν που αδικήθηκε και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωµα
να καταγγείλει στην αρχή τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται
αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε µε οποιονδήποτε
τρόπο.
2. Η µήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους είτε από
τον ίδιο το µηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της
πληρεξουσιότητας µπορεί να δοθεί και µε απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή
ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται
στην έκθεση για την κατάθεση της µήνυσης. Μπορεί επίσης η
µήνυση να γίνει και προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση.
3. Αν η µήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει
χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα.
4. Η κατάθεση της µήνυσης µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του Π.Δ. 150/2001. Οι λεπτοµέρειες και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης καθορίζονται
µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 43. - Έναρξη ποινικής δίωξης. Τρόποι κίνησης. Αρχειοθέτηση. 1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη µήνυση ή 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. 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 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.
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.
4. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη
προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέ-
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ταση 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 την άσκηση ποινικής
δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του συνοπτικά τους λόγους που την δικαιολογούν.
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, διατάσσει τη 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 44. - Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης. 1. Σε
περίπτωση πληµµελήµατος, αν η ποινή που πιθανολογείται ότι
θα επιβληθεί στον υπαίτιο, αλλά και οι άλλες συνέπειές της κατά
τον ποινικό κώδικα, είναι µηδαµινές συγκριτικά µε την ποινή που
του έχει επιβληθεί αµετάκλητα στο παρελθόν για άλλη πράξη και
που τώρα την εκτίει, ο εισαγγελέας, µε την έγκριση του εισαγγελέα εφετών, έχει το δικαίωµα να αναβάλει για αόριστο χρόνο την
ποινική δίωξη µε αιτιολογηµένη διάταξή του. Αν όµως η ποινική
δίωξη έχει αρχίσει, την αναστολή της για αόριστο χρόνο τη διατάσσει αµετάκλητα το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο µε
πρόταση του εισαγγελέα.
2. Παρόµοια αναβολή ή αναστολή ποινικής δίωξης µπορεί να
διαταχθεί µε τις ίδιες προϋποθέσεις και όταν ο κατηγορούµενος
έχει ήδη παραπεµφθεί στο ακροατήριο για βαρύτερη πράξη,
εκτός αν η ποινική δίωξη για την ελαφρότερη πράξη είναι αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας γενικά ή για την εκτίµηση
του χαρακτήρα του κατηγορουµένου.
3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορεί αργότερα να
διαταχθεί από τις ίδιες αρχές η ποινική δίωξη ή η συνέχιση εκείνης που είχε ανασταλεί: α) αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε και έγινε αφορµή να διαταχθεί αναστολή για την άλλη
πράξη έπαψε για οποιονδήποτε νόµιµο λόγο και β) µετά την αµετάκλητη εκδίκαση της κατηγορίας που εκκρεµεί και έγινε
αφορµή να ανασταλεί η δίωξη.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ.
ΑΠΟΧΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ
Άρθρο 45. - Αποχή από την ποινική δίωξη. 1. Στις περιπτώσεις του εγκλήµατος της εκβίασης, που τελείται µε την απειλή
ότι θα αποκαλυφθεί αξιόποινη πράξη ή της απάτης, που αν την
καταµήνυε ο παθών ήταν ενδεχόµενο να αποκαλυφθεί από την
ανάκριση ενοχή του για άλλη συναφή µε την απάτη πράξη και να
διωχθεί ποινικά, µπορεί ο εισαγγελέας, ύστερα από έγκριση του
εισαγγελέα εφετών, µε αιτιολογηµένη διάταξή του να απόσχει
οριστικά από την ποινική δίωξη για την πράξη της οποίας η αποκάλυψη απειλήθηκε µε την εκβίαση ή για την οποία ήταν δυνατό
να διωχθεί αυτός που εξαπατήθηκε, µε την προϋπόθεση ότι η
δίωξή της, συγκρινόµενη µε τη βαρύτητα της εκβίασης ή της
απάτης που επρόκειτο να διωχθούν, δεν είναι απαραίτητη για την
προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
2. Στις περιπτώσεις πληµµελήµατος που απειλείται στον νόµο
µε ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος ή χρηµατική ποινή ή και τις
δύο ποινές ή µε παροχή κοινωφελούς εργασίας, ο εισαγγελέας
πληµµελειοδικών µπορεί µε αιτιολογηµένη διάταξή του, ύστερα
από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει οριστικά από
την ποινική δίωξη, αν κρίνει ότι δεν υφίσταται σοβαρό δηµόσιο
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συµφέρον για τη δίωξη και συντρέχουν ειδικές συνθήκες κατά
την τέλεση της πράξης, όπως ιδίως συντρέχον πταίσµα του θύµατος, έλλειψη βούλησής του για δίωξη, µικρές συνέπειες της
πράξης ή συγκεκριµένες ιδιότητες στο πρόσωπο που αποδίδεται
αυτή, όπως για παράδειγµα ασθένεια, γήρας, αναπηρία ή όταν
το τελευταίο προσπάθησε να αποκαταστήσει άµεσα τη συντελεσθείσα προσβολή.
3. Αν στις ως άνω περιπτώσεις έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη
µε απευθείας κλήση στο ακροατήριο, το αρµόδιο δικαστήριο
µπορεί, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2, συναινεί δε και ο κατηγορούµενος, αν είναι παρών, να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη.
Άρθρο 46. - Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου. 1. Αν
ανήλικος τελέσει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πληµµέληµα, ο
εισαγγελέας µπορεί να απόσχει από την άσκηση της ποινικής
δίωξης αν κρίνει, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι
η άσκησή της δεν είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος
από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Απαιτείται σε κάθε
περίπτωση ακρόαση του ανηλίκου.
2. Στον ανήλικο µπορεί να επιβληθούν µε διάταξη του εισαγγελέα ένα ή περισσότερα από τα αναµορφωτικά µέτρα που προβλέπονται στις περ. α’ έως και ια’ του άρθρου 122 παρ. 1 ΠΚ. Με
την ίδια διάταξη ορίζεται και η προθεσµία συµµόρφωσης. Για την
έκδοση της διάταξης απαιτείται προηγούµενη έκθεση του αρµόδιου επιµελητή ανηλίκων. Αν ο ανήλικος συµµορφωθεί µε τα
µέτρα και τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν, ο εισαγγελέας
ενεργεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 3. Σε
αντίθετη περίπτωση ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 1.
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 αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των 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.
3. Αν ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει µετά από την
κατά την προηγούµενη παράγραφο ενηµέρωσή 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 αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου ανακαλεί την παραγγελία του για την οριστική
αποχή από την ποινική δίωξη.
Άρθρο 48. - Αποχή από την ποινική δίωξη πληµµεληµάτων
υπό όρους. 1. Στις περιπτώσεις πληµµελήµατος που απειλείται
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στον νόµο µε ποινή φυλάκισης έως τριών ετών µε ή χωρίς χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, ο εισαγγελέας
πληµµελειοδικών µπορεί, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οριζόµενου από τον διευθύνοντα το δικαστήριο πρωτοδίκη και εφόσον συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, να απόσχει
προσωρινά από την ποινική δίωξη µε αιτιολογηµένη διάταξή του,
υπό τον όρο ότι αυτός στον οποίο αποδίδεται η πράξη θα συναινέσει να εκπληρώσει όρους που κρίνονται ως κατάλληλοι να ικανοποιήσουν το δηµόσιο συµφέρον για τη δίωξη και να µειώσουν
τις συνέπειες της πράξης. Για τον λόγο αυτό ο εισαγγελέας καλεί
αυτόν, στον οποίο αποδίδεται η πράξη, να εµφανισθεί ενώπιόν
του µόνος του ή µε συνήγορο. Τέτοιοι όροι είναι ιδίως: α) η ουσιώδης προσπάθεια συµφιλίωσης µε τον παθόντα, β) η καταβολή
ορισµένου χρηµατικού ποσού σε φιλανθρωπική οργάνωση ή σε
κοινωφελές ταµείο, γ) η συµµόρφωση σε υφιστάµενη υποχρέωση διατροφής, δ) η συµµετοχή σε πρόγραµµα κοινωνικής εκπαίδευσης, ε) η παρακολούθηση ορισµένου αριθµού µαθηµάτων
οδήγησης.
2. Στις περιπτώσεις των πληµµεληµάτων, που προβλέπονται
στα άρθρα 216, 242 παρ. 1 και 2, 375 παρ. 3 και 390 παρ. 2 ΠΚ
και στους νόµους 1599/1986, 2803/2000, 2960/2001, 4557/2018
και 4174/2013 ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του οριζόµενου από τον διευθύνοντα το δικαστήριο πρωτοδίκη και εφόσον συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις
ενοχής, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη µε αιτιολογηµένη διάταξή του, υπό τον όρο ότι αυτός στον οποίο αποδίδεται η πράξη θα αποκαταστήσει πλήρως την προκληθείσα ζηµία
καταβάλλοντας αποδεδειγµένα ή κατά δήλωση του παθόντος το
κεφάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας. Για τον λόγο αυτό ο εισαγγελέας καλεί αυτόν, στον οποίο αποδίδεται η πράξη, να εµφανισθεί ενώπιόν του µόνος του ή µε συνήγορο και, αν το κρίνει
αναγκαίο, προηγουµένως τον παθόντα.
3. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας προσωρινής αποχής
από την ποινική δίωξη ενηµερώνεται ο παθών από την αξιόποινη
πράξη, ο οποίος έχει το δικαίωµα να διατυπώσει εγγράφως ή
προφορικά τις απόψεις του στον εισαγγελέα, οι οποίες εκτιµώνται ελεύθερα.
4. Ο εισαγγελέας ορίζει στον υπόχρεο εκπλήρωσης των όρων
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, το οποίο
µπορεί να παραταθεί για ακόµη τρεις µήνες. Η διάταξη του άρθρου 113 ΠΚ εφαρµόζεται και εδώ. Ο εισαγγελέας µπορεί µε τη
συναίνεση του καθ’ ου οι όροι, να προβεί στην τροποποίηση ή
άρση ειδικότερων όρων.
5. Εφόσον αυτός στον οποίο τέθηκαν οι όροι τους τηρήσει, ο
εισαγγελέας εκδίδει διάταξη µε την οποία απέχει οριστικά από
την ποινική δίωξη και ενηµερώνει σχετικά τον κατά την παρ. 1
του παρόντος οριζόµενο πρωτοδίκη.
6. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των όρων από το πρόσωπο
στο οποίο αποδίδεται η πράξη, η αρχική συναίνεσή του για την
εφαρµογή της διαδικασίας δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί σε
βάρος του σε µεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας.
7. Αν στις ως άνω περιπτώσεις έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη,
το αρµόδιο δικαστήριο στο οποίο παραπέµπεται να δικαστεί η
υπόθεση µπορεί, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, να παύσει προσωρινά την ποινική δίωξη, επιβάλλοντας κατά την κρίση του στον
κατηγορούµενο τους ανάλογους προς την πράξη όρους. Οι παρ.
2 έως 5 ισχύουν αντιστοίχως.
8. Η παραπάνω διαδικασία αποχής από την ποινική δίωξη, δεν
µπορεί να εφαρµοσθεί εκ νέου για το ίδιο πρόσωπο σε περίπτωση τέλεσης οµοειδούς εγκλήµατος.
Άρθρο 49. - Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργηµάτων
υπό όρους. 1. Στις περιπτώσεις των κακουργηµάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 216 παρ. 3 και 4, 242 παρ. 3, 4 και 5, 375
παρ. 2 και 3 και 390 παρ. 1 εδ. β’ και 2 ΠΚ και στους νόµους
1599/1986, 2803/2000, 2960/2001, 4557/2018 και 4174/2013 ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του οριζόµενου από τον διευθύνοντα το δικαστήριο πρωτοδίκη και εφόσον συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, να
απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη µε αιτιολογηµένη διά-
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ταξή του, υπό τον όρο ότι αυτός στον οποίο αποδίδεται η πράξη
θα αποκαταστήσει πλήρως την προκληθείσα ζηµία, καταβάλλοντας αποδεδειγµένα ή κατά δήλωση του παθόντος το κεφάλαιο
και τους τόκους υπερηµερίας. Για τον λόγο αυτό ο εισαγγελέας
καλεί αυτόν, στον οποίο αποδίδεται η πράξη, καθώς και τον παθόντα να εµφανισθούν ενώπιόν του µετά ή δια συνηγόρου. Σε
περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση για την χρηµατική ικανοποίηση του ζηµιωθέντος λόγω της ηθικής βλάβης, η οποία για την
εφαρµογή των διατάξεων της αποχής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριάντα χιλιάδων ευρώ µε την επιφύλαξη της διεκδίκησης τυχόν υπερβαινουσών το ως άνω ποσό αξιώσεων στα
πολιτικά δικαστήρια. Σε περιπτώσεις συµµετοχής, η καταβολή
του χρηµατικού ποσού για την αποκατάσταση της προκληθείσας
ζηµίας από έναν συµµέτοχο, ωφελεί και τους υπολοίπους. Αν κάποιος από τους συµµέτοχους δεν επιθυµεί την αποχή υπό όρους,
η υπόθεση χωρίζεται και ακολουθείται ως προς αυτόν η τακτική
διαδικασία. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επεκτείνεται
στα συρρέοντα εγκλήµατα που δεν περιλαµβάνονται στα ως άνω
εγκλήµατα, ως προς τα οποία η δικογραφία χωρίζεται µε πράξη
του εισαγγελέα.
2. Ο εισαγγελέας ορίζει στον υπόχρεο χρονικό διάστηµα για
την αποκατάσταση της ζηµίας που δεν υπερβαίνει τους οκτώ
µήνες, το οποίο µπορεί να παραταθεί για ακόµη τέσσερεις µήνες.
Η διάταξη του άρθρου 113 ΠΚ εφαρµόζεται και εδώ.
3. Εφόσον ο υπόχρεος αποκαταστήσει πλήρως τη ζηµία, ο εισαγγελέας εκδίδει διάταξη µε την οποία απέχει από την ποινική
δίωξη υπό τον όρο ότι ο υπαίτιος δεν θα τελέσει οµοειδές κακούργηµα ή πληµµέληµα εντός τριετίας από την έκδοση της ως
άνω διάταξης. Αν δεν τελεστεί οµοειδής αξιόποινη πράξη εντός
της παραπάνω τριετίας η αποχή από την ποινική δίωξη καθίσταται οριστική. Οι διατάξεις του άρθρου 113 ΠΚ για την αναστολή
της παραγραφής του αξιοποίνου εφαρµόζονται και εδώ, χωρίς
να ισχύει ο χρονικός περιορισµός της παρ. 2 του άρθρου 113 ΠΚ.
Σε περίπτωση παραβίασης του όρου αυτού, η ποινική δίωξη, για
την οποία αποφασίστηκε η υφ’ όρον αποχή, κινείται µόλις η καταδίκη για το έγκληµα που τελέστηκε εντός της τριετίας καταστεί
αµετάκλητη. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 301.
4. Οι διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του προηγούµενου άρθρου
εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 50. - Αποχή µετά από εντελή ικανοποίηση. 1. Στα εγκλήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 381 παρ. 1 και 2 και 405
παρ. 2 ΠΚ, αν, µετά την εξέτασή του και µέχρι την άσκηση της
ποινικής δίωξης, χωρίς παράνοµη βλάβη τρίτου, αυτός στον
οποίο αποδίδεται η πράξη αποδώσει το πράγµα στον παθόντα ή
τους κληρονόµους του και συνταχθεί σχετική δήλωση περί ανυπαρξίας άλλης αξίωσης από την πράξη ή ικανοποιήσει εντελώς
τον παθόντα, καταβάλλοντας αποδεδειγµένα ή κατά δήλωση του
τελευταίου ή των κληρονόµων του το κεφάλαιο και τους τόκους
υπερηµερίας, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών απέχει οριστικά
από την άσκηση ποινικής δίωξης µε αιτιολογηµένη πράξη του, η
οποία υποβάλλεται προς έγκριση στον εισαγγελέα εφετών.
2. Στην απόπειρα των πράξεων της παρ. 1 αρκεί η δήλωση του
παθόντος ή των κληρονόµων του ότι έχουν ικανοποιηθεί.
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΣΗ
Άρθρο 51. - Έγκληση του παθόντος. 1. Αν ο παθών θέλει να
ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2 και 3.
2. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών εξετάζει την έγκληση που
έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, την απορρίπτει µε διάταξή του, η οποία περιλαµβάνει
συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον εγκαλούντα.
3. Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη
προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την
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έγκληση µε αιτιολογηµένη διάταξή του.
4. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παρ. 1 και 6, 44, 45, 47, 48,
49 και 50 εφαρµόζονται και ως προς την έγκληση.
Άρθρο 52. - Δικαίωµα προσφυγής του εγκαλούντος επί
απόρριψης της έγκλησης. 1. Ο εγκαλών έχει δικαίωµα µέσα σε
δεκαπέντε ηµέρες από την επίδοση της διάταξης του εισαγγελέα
πληµµελειοδικών σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του προηγούµενου
άρθρου, να προσφύγει κατά αυτής στον αρµόδιο εισαγγελέα
εφετών. Η προσφυγή ασκείται µε τον τρόπο που προβλέπεται
στο άρθρο 474.
2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ
του δηµοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο
επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραµµατέας. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε µία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται µόνο ένα παράβολο. Το ύψος
του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών.
3. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή, παραγγέλλει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αν πρόκειται για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική, εφόσον δεν έχει ήδη διενεργηθεί τέτοια εξέταση είτε την
άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις και διατάσσει
την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.
Άρθρο 53. - Δίωξη µόνο µε έγκληση. 1. Κατ’ εξαίρεση, στις
περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στον ποινικό κώδικα ή σε άλλους νόµους, η ποινική δίωξη γίνεται µόνο µε έγκληση του παθόντος.
2. Αφού υποβληθεί η έγκληση, η ποινική δίωξη προχωρεί όπως
και στα εγκλήµατα που διώκονται αυτεπαγγέλτως. Αν η δίωξη
ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική µε την έγκληση δήλωση µπορεί να γίνει από τον παθόντα και στο ακροατήριο πριν από την
έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθµό.
Άρθρο 54. - Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώµατος
της έγκλησης. 1. Η παραίτηση από το δικαίωµα έγκλησης γίνεται
από τον ίδιο τον δικαιούµενο ή από αντιπρόσωπό του που έχει
ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42, σε συµβολαιογράφο,
στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο και
συντάσσεται σχετική έκθεση.
2. Παραίτηση που γίνεται µε όρους ή προθεσµία δεν έχει έννοµα αποτελέσµατα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 55. - Ανάκληση της έγκλησης. Έξοδα. 1. Ο εγκαλών
µπορεί είτε ο ίδιος είτε µε ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την
έγκληση.
2. Για τους υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση
και για τον τρόπο µε τον οποίο αυτή πρέπει να γίνει, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση µπορεί επίσης να
γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δηµοσιευτεί η απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου,
µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει
αργότερα, είναι απαράδεκτη.
3. Για την ανάκληση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι
απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών,
που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο
της έκθεσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή των πρακτικών, µαζί µε την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται
για είσπραξη στον αρµόδιο ταµία.
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ
Άρθρο 56. - Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια.
Άρνηση χορήγησης. 1. και στις περιπτώσεις που χρειάζεται
άδεια για δίωξη, µπορεί να ενεργηθεί ανάκριση για τη βεβαίωση
του εγκλήµατος και πριν χορηγηθεί η άδεια. Δεν επιτρέπεται
µόνο να ενεργηθούν ανακριτικές πράξεις που θίγουν το πρό-
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σωπο για τη δίωξη του οποίου χρειάζεται η άδεια.
2. Αν δεν χορηγηθεί η άδεια, ο ανακριτής ύστερα από πρόταση
του εισαγγελέα αποφαίνεται ότι γι’ αυτόν τον λόγο δεν µπορεί
προς το παρόν να γίνει δίωξη.
3. Ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε δεν είναι δυνατή.
4. Αν υπάρχουν και άλλοι κατηγορούµενοι που δεν απαιτείται
άδεια για τη δίωξή τους, διώκονται χωρίς κώλυµα.
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
Άρθρο 57. - Κώλυµα για νέα δίωξη. 1. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί αµετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει ποινική δίωξη
εναντίον του, δεν µπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη
για την ίδια πράξη, ακόµη και αν δοθεί σε αυτή διαφορετικός χαρακτηρισµός.
2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων 58, 81 παρ. 2, 525
και 527. Αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική
δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου.
3. Αν σε βάρος του ίδιου προσώπου για την ίδια πράξη ασκήθηκαν περισσότερες διώξεις, κηρύσσονται απαράδεκτες λόγω
εκκρεµοδικίας εκείνες οι οποίες ασκήθηκαν µεταγενέστερα, εφόσον δεν προηγούνται διαδικαστικά.
Άρθρο 58. - Νέα άσκηση ποινικής δίωξης. Η απόφαση,
ακόµη και εκείνη που έχει γίνει αµετάκλητη, όταν κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη για κάποια έλλειψη ή παρατυπία της
έγκλησης, της αίτησης ή της άδειας, δεν εµποδίζει την νέα
άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του ίδιου προσώπου, αν η έγκληση, η αίτηση ή η άδεια δοθεί κανονικά αργότερα.
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 59. - Προδικαστικά ζητήµατα στην ποινική δίκη. 1.
Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση
για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται
ωσότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη.
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363 ΠΚ, αν
για το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο µάρτυρας
ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταµήνυση ή ισχυρίστηκε ή
διέδωσε ο υπαίτιος ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας
πληµµελειοδικών, µετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243,
43 παρ. 1 εδ. β’), αναβάλλει µε πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του εισαγγελέα εφετών.
3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται µήνυση ή έγκληση σε
βάρος ειδικών επιθεωρητών ή επιθεωρητών – ελεγκτών του γενικού επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης και όλων των σωµάτων και
υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου των 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 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 πε-
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ραιτέρω 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 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 60. - Εξέταση νοµικών ζητηµάτων αστικής φύσης
στην ποινική δίκη. 1. Το ποινικό δικαστήριο κρίνει και για τα ζητήµατα αστικής φύσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της
δίκης.
2. Η ποινική δίωξη αναστέλλεται, όταν σύµφωνα µε τον νόµο
χρειάζεται να προηγηθεί απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου.
Άρθρο 61. - Εκκρεµότητα ζητηµάτων αστικής φύσης στην
πολιτική δίκη. Όταν στο πολιτικό δικαστήριο εκκρεµεί δίκη για
ζήτηµα που ανήκει στην αρµοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, που έχει όµως σχέση µε την ποινική δίκη, µπορεί το ποινικό
δικαστήριο κατά την κρίση του να αναβάλει την ποινική δίκη έως
το τέλος της πολιτικής. Η απόφαση αυτή µπορεί να ανακληθεί.

Άρθρο 64. - Νοµιµοποίηση κληρονόµων. Αν αποβιώσει ο
κατά το προηγούµενο άρθρο δικαιούµενος, οι κληρονόµοι του
συνεχίζουν τη δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας που
έχει γίνει προ του θανάτου του.
Άρθρο 65. - Παράσταση και µετά την απόσβεση του δικαιώµατος. Η µετά τη δήλωση παράστασης απόσβεση µε οποιονδήποτε τρόπο της αστικής αξίωσης, δεν επιφέρει κατάργηση του
δικαιώµατος παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Άρθρο 66. - Παθητική νοµιµοποίηση. Η παράσταση προς
υποστήριξη της κατηγορίας ασκείται εναντίον του κατηγορουµένου.
Άρθρο 67. - Άσκηση και διατύπωση της παράστασης για
υποστήριξη της κατηγορίας. 1. Η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας στο ποινικό δικαστήριο επιτρέπεται χωρίς
έγγραφη προδικασία, το αργότερο ώσπου να αρχίσει για πρώτη
φορά η αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο.
2. Ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας µπορεί
κατά την κρίση του δικαστηρίου να αποβληθεί από την ποινική
διαδικασία, αν, παρόλο που εµφανίστηκε έγκαιρα, αποχώρησε
κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Άρθρο 68. - Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας.
Κατά τη διάρκεια της δίκης και πριν την έκδοση της απόφασης,
αυτός που δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, µπορεί να παραιτηθεί από αυτήν µε δήλωσή του σύµφωνα
µε τις διατυπώσεις των άρθρων 83 και 84.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ
Η ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΑ

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Άρθρο 69. - Απαιτήσεις του κατηγορουµένου που αθωώθηκε. Ο κατηγορούµενος που αθωώθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση δικαιούται να υποβάλει αµέσως και προφορικά στο
ποινικό δικαστήριο τις απαιτήσεις που έχει από τον µηνυτή ή από
αυτόν που υπέβαλε την έγκληση για αποζηµίωση και έξοδα και
όταν ακόµη δεν παρέστη για την υποστήριξη της κατηγορίας. Το
δικαστήριο αποφαίνεται, αφού ακούσει αυτόν που υπέβαλε την
αίτηση και τον µηνυτή ή τον εγκαλούντα. Αν ο µηνυτής ή αυτός
που υπέβαλε την έγκληση δεν είναι παρών, το δικαστήριο παραπέµπει τις απαιτήσεις του κατηγορουµένου που αθωώθηκε στα
πολιτικά δικαστήρια. Αν εµφανίστηκε στην αρχή της συζήτησης,
αποχώρησε όµως κατόπιν και δεν είναι παρών κατά την προβολή
των απαιτήσεων του κατηγορουµένου, θεωρείται ότι δικάζεται
σαν να ήταν παρών.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Άρθρο 63. - Ενεργητική νοµιµοποίηση. Οι δικαιούµενοι κατά
τον αστικό κώδικα σε αποζηµίωση ή αποκατάσταση από το έγκληµα ή σε χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, ακόµη και όταν από διάταξη νόµου η υποχρέωση
για την αποκατάσταση της ζηµίας ή την ικανοποίηση της ηθικής
βλάβης ή ψυχικής οδύνης περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο
πρόσωπο, µπορούν να παραστούν στο ποινικό δικαστήριο για
την υποστήριξη της κατηγορίας. Ως τέλος παράστασης, µε ποινή
το απαράδεκτο αυτής, ορίζεται το ποσό των σαράντα (40) ευρώ
που καταβάλλεται εφάπαξ µε παράβολο υπέρ του δηµοσίου είτε
κατά την προδικασία είτε κατά την κύρια διαδικασία και καλύπτει
την παράσταση µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης. Το
ύψος του ανωτέρω τέλους αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου οι δικαιούχοι νοµικής βοήθειας, όπως αυτοί
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3226/2004.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62. - Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου
για προδικαστικά ζητήµατα. Απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου για ζήτηµα που έχει σχέση µε την ποινική δίκη δεν δεσµεύει
τον ποινικό δικαστή, αποτελεί όµως γι’ αυτόν στοιχείο που το
εκτιµά ελεύθερα µαζί µε τις άλλες αποδείξεις (άρθρα 177 και
178).

Άρθρο 70. - Διάδικοι στην ποινική δίκη. 1. Διάδικοι στην ποινική δίκη είναι ο ύποπτος, ο κατηγορούµενος και αυτός που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας. Την ιδιότητα του
υπόπτου φέρουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 244.
2. Οι διάδικοι συνιστούν υποκείµενα της ποινικής δίκης και
συµπράττουν στην εξέλιξη αυτής ως φορείς δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων.
Άρθρο 71. - Τεκµήριο αθωότητας. Οι ύποπτοι και οι κατηγορούµενοι τεκµαίρονται αθώοι µέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους
σύµφωνα µε τον νόµο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’ - 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
Άρθρο 72. - Ιδιότητα κατηγορουµένου. Την ιδιότητα του κατηγορουµένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε
οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη
πράξη.
Άρθρο 73. - Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουµένου. Ο κατηγορούµενος διατηρεί την ιδιότητά του ωσότου
εκδοθεί αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα ή αµετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση και την αποκτά εκ νέου στις περιπτώσεις του άρθρου 57 παρ. 2.
Άρθρο 74. - Αιτήσεις του κρατούµενου κατηγορουµένου. Οι
αιτήσεις και οι δηλώσεις του κρατούµενου κατηγορουµένου υποβάλλονται µε έγγραφο, που παραδίδεται στο διευθυντή του καταστήµατος όπου κρατείται, και συντάσσεται έκθεση. Κατόπιν
καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και διαβιβάζονται αµέσως στην
αρµόδια αρχή. Ως προς τα νόµιµα αποτελέσµατά τους οι αιτήσεις και οι δηλώσεις θεωρούνται σαν να είχαν παραληφθεί απευθείας από την αρµόδια αρχή. Αν πρόκειται για ένδικο µέσο
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 474.
Άρθρο 75. - Αδυναµία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου. Η αδυναµία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου µε το όνοµά του ή µε τα άλλα χαρακτηριστικά ή µε τις
άλλες ιδιότητες δεν εµποδίζει την εξέλιξη της ποινικής δίωξης,
αν είναι αποδεδειγµένο ότι αυτός είναι το πρόσωπο στο οποίο
αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.
Άρθρο 76. - Ψευδές όνοµα ή ψευδείς ιδιότητες. Αν ο κατηγορούµενος αναφέρθηκε µε ψευδές όνοµα ή ψευδείς ιδιότητες,
διατάσσεται η διόρθωση σύµφωνα µε τα άρθρα 561 παρ. 2 και
145 σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης ή και κατά την εκτέλεση.
Άρθρο 77. - Αµφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουµένου. 1. Αν υπάρχουν αµφιβολίες ότι το πρόσωπο που εµφανίστηκε στην ανάκριση ή στο ακροατήριο είναι πράγµατι το
διωκόµενο, ο ανακριτής ή το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προχωρούν από µόνοι τους στη βεβαίωση της ταυτότητας, χρησιµοποιώντας κάθε αποδεικτικό µέσο. Στην περίπτωση
αυτή είναι δυνατό να ανασταλεί η ποινική διαδικασία για το πρόσωπο αυτό, ωσότου βεβαιωθεί η ταυτότητά του.
2. Αν η ταυτότητα του κατηγορουµένου δεν µπορεί να αποδειχθεί, βεβαιώνεται το γεγονός αυτό στην απόφαση και ταυτόχρονα διατάσσεται η απόλυση εκείνου που έχει συλληφθεί ή που
κρατείται προσωρινά, ωσότου εξακριβωθεί η ταυτότητα. Ο δικαστής, ανάλογα µε τις περιστάσεις, µπορεί να επιβάλει στον απολυόµενο την καταβολή εγγύησης ή άλλους όρους. Για τον
καθορισµό, την κατάθεση και την τύχη της εγγύησης και των
άλλων όρων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 295, 296,
297, 298 και 299.
3. Όσα αναφέρονται στην παρ. 2 τα διατάσσει ο ανακριτής
κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.
Άρθρο 78 . - Ζήτηµα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο. Αν οι αµφιβολίες για την ταυτότητα δηµιουργηθούν για πρώτη φορά στον
Άρειο Πάγο, διατάσσεται αυτεπαγγέλτως εξέταση. Η εξέταση
ενεργείται από το εφετείο που ορίζει ο Άρειος Πάγος και που
αποφαίνεται αµετάκλητα για την ταυτότητα.
Άρθρο 79. - Πλάνη σχετικά µε την ταυτότητα του προσώπου
του κατηγορουµένου. Όταν προκύψει σαφώς ότι η διαδικασία
στρέφεται εναντίον κατηγορουµένου από πλάνη ως προς την
ταυτότητα του προσώπου του, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο αποφαίνονται ότι η ποινική δίωξη θεωρείται σαν να µην
έγινε.
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Άρθρο 80. - Ψυχική ασθένεια του κατηγορουµένου.
1.
Όταν ο κατηγορούµενος βρίσκεται σε κατάσταση διατάραξης
των πνευµατικών του λειτουργιών, το δικαστήριο, αν δεν πρόκειται να εκδώσει αθωωτική απόφαση ή να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη ή να την κηρύξει απαράδεκτη, διατάσσει την
αναστολή της διαδικασίας. Αν ο κατηγορούµενος τελεί σε προσωρινή κράτηση, το δικαστήριο διατάσσει ταυτόχρονα και την
τοποθέτησή του σε δικαστικό ψυχιατρείο και σε περίπτωση που
δεν υπάρχει τέτοιο, σε άλλο ψυχιατρείο, κατά προτίµηση δηµόσιο. Η διάρκεια της παραµονής δεν µπορεί να υπερβεί τους τρείς
µήνες.
2. Για τη βεβαίωση της ψυχικής κατάστασης του κατηγορουµένου διατάσσεται προηγουµένως πραγµατογνωµοσύνη (άρθρο
200).
3. Αν η κατάσταση αυτή προκύψει πριν από το τέλος της ανάκρισης, τα παραπάνω τα διατάσσει ο ανακριτής, χωρίς να εµποδίζεται από τον λόγο αυτό στην ενέργεια των αναγκαίων
πράξεων για τη βεβαίωση του εγκλήµατος.
4. Η εξακολούθηση της διαδικασίας, αν πάψουν να υπάρχουν
οι λόγοι της αναστολής, διατάσσεται από το δικαστήριο ή τον
ανακριτή σύµφωνα µε τις διακρίσεις των παρ. 1 και 3.
Άρθρο 81. - Αµφιβολίες για τον θάνατο του κατηγορουµένου.
1. Αν υπάρχουν αµφιβολίες για τον θάνατο του κατηγορουµένου,
διατάσσεται η αναστολή της διαδικασίας ωσότου βεβαιωθεί ότι
ο κατηγορούµενος βρίσκεται στη ζωή, οπότε η διαδικασία αρχίζει
εκ νέου. Η αναστολή όµως αυτή δεν εµποδίζει να γίνουν οι αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για να βεβαιωθεί το έγκληµα.
2. Αν εξακριβωθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 77 και 78
πως από πλάνη έγινε δεκτό ότι ο κατηγορούµενος δεν ζει, η απόφαση να παύσει η ποινική δίωξη (άρθρα 310 παρ. 1 στοιχ. β’, 311
παρ. 1 εδ. β’ και 368 στοιχ. β’) θεωρείται σαν να µην εκδόθηκε.
Στην περίπτωση αυτή για το χρονικό διάστηµα από την παύση
της ποινικής δίωξης έως την επανάληψή της εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ποινικού κώδικα για αναστολή της παραγραφής.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άρθρο 82. - Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας. 1. Όποιος
έχει το δικαίωµα να υποστηρίξει την κατηγορία στο ποινικό δικαστήριο (άρθρο 63), µπορεί να δηλώσει ότι παρίσταται για την
υποστήριξή της στην ποινική διαδικασία.
2. Οι ανήλικοι και οι άλλοι ανίκανοι παρίστανται µε τους νόµιµους αντιπροσώπους τους σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
του αστικού κώδικα.
3. Η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας δεν αναπληρώνει
την έγκληση στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για την
ποινική δίωξη (άρθρο 53) ούτε η έγκληση από µόνη της εξοµοιώνεται µε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας.
4. Αυτός που δηλώνει ότι παρίσταται για την υποστήριξη της
κατηγορίας, αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου αµέσως µετά τη
δήλωσή του κατά τις διατυπώσεις του επόµενου άρθρου.
Άρθρο 83. - Διατυπώσεις της δήλωσης. 1. Η δήλωση για την
υποστήριξη της κατηγορίας γίνεται είτε στην έγκληση είτε µε
άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 308)
προς τον αρµόδιο εισαγγελέα, είτε αυτοπροσώπως είτε από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική, η
οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδ. β’ και γ’. Κατά την
κατάθεση της δήλωσης συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσαρτάται και το έγγραφο της πληρεξουσιότητας. Η δήλωση µπορεί να γίνει και σε αυτόν που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση
ή την ανάκριση, ακόµα και κατά τον χρόνο που ο δικαιούµενος
εξετάζεται ως µάρτυρας.
2. Στο ακροατήριο η σχετική δήλωση καταχωρίζεται στα πρακτικά.
Άρθρο 84. - Περιεχόµενο της δήλωσης. Η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης για
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την οποία παρίσταται κάποιος προς υποστήριξη της κατηγορίας
και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η αστική του αξίωση.
Ο υποστηρίζων την κατηγορία µπορεί να διορίσει αντίκλητο, στον
οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις
που τον αφορούν. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του υποστηρίζοντος την κατηγορία, που έχει διορισθεί νόµιµα και έχει γνωστοποιηθεί στην προδικασία ή στο ακροατήριο, είναι αυτοδικαίως
και αντίκλητος.
Άρθρο 85. - Αντιρρήσεις κατά της παράστασης. Ο ύποπτος ή
ο κατηγορούµενος µπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της δήλωσης για υποστήριξη της κατηγορίας και πάντως πριν από την
έκδοση του οριστικού βουλεύµατος.
Άρθρο 86. - Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση. 1. Το έγγραφο µε τις αντιρρήσεις του υπόπτου ή του κατηγορουµένου πρέπει να περιέχει τους λόγους που τις
στηρίζουν, παραδίδεται στον γραµµατέα της εισαγγελίας και
συντάσσεται έκθεση. Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει το συµβούλιο αµετάκλητα. Αν η προβολή τους έγινε µετά την υποβολή της
πρότασης του εισαγγελέα για την ουσία της υπόθεσης, το συµβούλιο αποφασίζει µε το βούλευµα που εκδίδει γι’ αυτήν.
2. Οι αντιρρήσεις δεν εµποδίζουν την εξέλιξη της ανάκρισης.
Άρθρο 87. - Αυτεπάγγελτη αποβολή. Η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας µπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της προδικασίας να κηρυχθεί απαράδεκτη από το συµβούλιο, ύστερα
από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως.
Άρθρο 88. - Αποτελέσµατα την αποβολής. 1. Ο υποστηρίζων
την κατηγορία, του οποίου η παράσταση έχει κηρυχθεί απαράδεκτη στην προδικασία, δεν κωλύεται να εισαγάγει τη δήλωσή
του στο ποινικό δικαστήριο που δικάζει την κατηγορία.
2. Αν ο υποστηρίζων την κατηγορία αποβληθεί, παραµένουν
ισχυρές όλες οι πράξεις της διαδικασίας που έγιναν πριν από την
αποβολή του και στις οποίες τυχόν παρευρισκόταν.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Άρθρο 89. - Διορισµός και αριθµός συνηγόρων των διαδίκων.
1. Κάθε διάδικος δεν µπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συµπαρίσταται στην ποινική διαδικασία µε περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο.
2. Ο διορισµός συνηγόρου του υπόπτου, του κατηγορουµένου
ή του παριστάµενου για την υποστήριξη της κατηγορίας γίνεται:
α) µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή
στην έκθεση εξέτασής του ως υπόπτου ή κατά την απολογία του
κατηγορουµένου ή στην κατάθεσή του ως µάρτυρα ή β) µε έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ.
β’ και γ’ ή γ) µε την έκθεση ή τη δήλωση άσκησης ενδίκου µέσου.
Ο διορισµός παρέχει στον συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί
τον εντολέα του σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν
τη συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα
παρέχεται για ορισµένες µόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική
πληρεξουσιότητα περιλαµβάνει την άσκηση ενδίκων µέσων, εφόσον αυτό µνηµονεύεται ρητά.
Άρθρο 90. - Παραίτηση από το δικαίωµα διορισµού δικηγόρου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαιτούν την υποχρεωτική παράσταση συνηγόρου, ο ύποπτος ή ο
κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα να παραιτηθούν από τον διορισµό συνηγόρου, αφού προηγουµένως λάβουν προφορικά ή εγγράφως σαφή και επαρκή ενηµέρωση σε απλή και κατανοητή
γλώσσα σχετικά µε το περιεχόµενο του συγκεκριµένου δικαιώµατος και τις ενδεχόµενες συνέπειες της παραίτησης από αυτό.
Η παραίτηση γίνεται κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου και πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του
προσώπου και να µην περιέχει όρο ή αίρεση. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος µπορεί να ανακαλέσει την παραίτηση µεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

Άρθρο 91. - Δικαίωµα παροχής δωρεάν νοµικής βοήθειας. Ο
ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα δωρεάν νοµικής
βοήθειας, το οποίο περιλαµβάνει παροχή νοµικών συµβουλών
και νοµική αρωγή και εκπροσώπησή τους ενώπιον του δικαστηρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 92. - Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι.
1.
Οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να παρίστανται µε συνήγορο σε κάθε
ανακριτική πράξη, µε εξαίρεση την εξέταση των µαρτύρων και
των κατηγορουµένων, εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση της
παρ. 2 του άρθρου 220. Γι’ αυτό το σκοπό καλούνται έγκαιρα οι
διάδικοι να παρευρεθούν οι ίδιοι ή να εκπροσωπηθούν από τους
συνηγόρους τους.
2. Αν ο κατηγορούµενος κρατείται, θα πρέπει να προσαχθεί,
εκτός αν η προσαγωγή του δηµιουργεί δυσχέρειες, οπότε αντιπροσωπεύεται από τον συνήγορό του.
Άρθρο 93. - Αδυναµία παράστασης. Αν η παρουσία των διαδίκων δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο δυνατή, η πράξη µπορεί να
αναβληθεί για άλλο χρόνο, αν δεν βλάπτεται η ανάκριση.
Άρθρο 94. - Ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Οι διάδικοι που παρίστανται και οι συνήγοροί τους δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις και να υποβάλλουν παρατηρήσεις, που καταχωρίζονται
µε αίτησή τους στην έκθεση.
Άρθρο 95. - Δικαίωµα σε ενηµέρωση. 1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται αµέσως όσον αφορά τουλάχιστον
στα ακόλουθα δικαιώµατα: α) το δικαίωµα παράστασης µε συνήγορο, β) το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν
νοµικών συµβουλών, γ) το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε την
κατηγορία, δ) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης και ε) το
δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης.
2. Η ενηµέρωση σύµφωνα µε την παρ. 1 παρέχεται σε απλή
και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή εγγράφως, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών αναγκών των υπόπτων ή κατηγορουµένων που είναι ευάλωτα πρόσωπα. Αντικείµενο της ενηµέρωσης
οφείλει να αποτελεί και η αναφορά των συνεπειών παραίτησης
από την άσκηση των δικαιωµάτων. Για την ενηµέρωση και την
απάντηση του υπόπτου ή του κατηγορουµένου συντάσσεται έκθεση, η οποία και υπογράφεται.
Άρθρο 96. - Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωµάτων. 1.
Στον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο, ο οποίος συλλαµβάνεται ή
κρατείται, παρέχεται αµέσως έγγραφο στο οποίο καταγράφονται
τα δικαιώµατά του και του επιτρέπεται να το διατηρεί στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του.
Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα δικαιώµατα: α) το δικαίωµα παράστασης µε συνήγορο, β)
το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νοµικών συµβουλών, γ) το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε την κατηγορία,
δ) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης, ε) το δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης, στ) το δικαίωµα πρόσβασης στο
υλικό της δικογραφίας, ζ) το δικαίωµα ενηµέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου της επιλογής του, η)
το δικαίωµα σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, θ) τον ανώτατο
αριθµό ωρών ή ηµερών κατά τις οποίες ο κατηγορούµενος δύναται να στερηθεί της ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής και ι) πληροφορίες σχετικά µε τις
δυνατότητες προσβολής του νόµιµου χαρακτήρα της σύλληψης
ή της κράτησης.
2. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή
γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιµο στην κατάλληλη
γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται για τα
δικαιώµατά του προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω
έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος κατανοεί.
Άρθρο 97. - Δικαίωµα ενηµέρωσης προσώπου της επιλογής
του κατηγορουµένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας.
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1. Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει να ενηµερωθεί,
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τη στέρηση της ελευθερίας του ένα τουλάχιστον πρόσωπο της επιλογής του. Αν ο κατηγορούµενος είναι ανήλικος ενηµερώνεται ο ασκών τη γονική
µέριµνα, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στο συµφέρον του ανηλίκου,
οπότε ενηµερώνεται κάποιο άλλο ενδεδειγµένο ενήλικο πρόσωπο ή η αρµόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί άµεσος
κίνδυνος είτε για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωµατική ακεραιότητα κάποιου προσώπου είτε για την αποδεικτική διερεύνηση
του εγκλήµατος, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να µην επιτρέπουν
προσωρινά την ενηµέρωση τρίτου προσώπου για τη στέρηση της
ελευθερίας του κατηγορουµένου. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται αν ένα άλλο τρίτο πρόσωπο, που έχει υποδειχθεί από τον
κατηγορούµενο, µπορεί να ενηµερωθεί σχετικά. Αν ο κατηγορούµενος είναι ανήλικος, η αρµόδια για την προστασία των ανηλίκων
αρχή ενηµερώνεται στην περίπτωση αυτή.
3. Ο κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την
ελευθερία του έχει δικαίωµα να ζητήσει να ενηµερωθούν, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι προξενικές αρχές του κράτους
του οποίου είναι υπήκοος.
Άρθρο 98. - Δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα
κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας. 1. Ο κατηγορούµενος που στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωµα επικοινωνίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µε ένα τουλάχιστον
τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο ίδιος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί ο άµεσος κίνδυνος της παρ. 2 του
προηγούµενου άρθρου, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να περιορίζουν ή να αναβάλλουν την άσκηση του ανωτέρω δικαιώµατος.
Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται πρώτα αν ο κατηγορούµενος
µπορεί να επικοινωνήσει µε ένα άλλο πρόσωπο που αυτός υποδεικνύει.
2. Ο κατηγορούµενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την
ελευθερία του έχει δικαίωµα να επικοινωνεί, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, µε τις προξενικές αρχές του κράτους του οποίου
είναι υπήκοος. Έχει επίσης δικαίωµα επίσκεψης από τις προξενικές του αρχές, δικαίωµα συνοµιλίας και αλληλογραφίας µαζί
τους και δικαίωµα να κανονίζεται η νοµική του εκπροσώπηση από
αυτές, εφόσον οι εν λόγω αρχές δεν έχουν αντίρρηση.
Άρθρο 99. - Δικαίωµα παράστασης του κατηγορουµένου µε
συνήγορο. 1. Ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα στην απολογία του, ακόµη και σ’ αυτήν που γίνεται σε αντιπαράσταση µε
µάρτυρες ή άλλους κατηγορουµένους, να παρίσταται µε συνήγορο. Γι’ αυτό το σκοπό καλείται εικοσιτέσσερις ώρες πριν από
κάθε ανακριτική ενέργεια.
2. Επιτρέπεται σύντµηση της προθεσµίας αυτής, αν από την
αναβολή δηµιουργείται κίνδυνος που η ύπαρξή του βεβαιώνεται
ειδικά µε έκθεση του ανακριτή ή του ανακριτικού υπαλλήλου.
3. Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον κατηγορούµενο για κακούργηµα. Την ίδια
υποχρέωση έχει και στα πληµµελήµατα, αν το ζητήσει ρητά ο κατηγορούµενος.
4. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του κατηγορουµένου µε τον συνήγορό του. Η επικοινωνία
αυτή είναι απολύτως απόρρητη.
Άρθρο 100. - Δικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας. Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης. 1. Ο ανακριτής, µόλις µετά την κλήτευσή του εµφανισθεί ή οδηγηθεί σε
αυτόν ο κατηγορούµενος για να απολογηθεί, του ανακοινώνει το
περιεχόµενο του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούµενο να µελετήσει ο
ίδιος ή ο συνήγορός του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα της
ανάκρισης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουµένου και µε δαπάνη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου
και των εγγράφων της ανάκρισης.
2. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής, και τα ίδια δικαιώµατα
ο κατηγορούµενος, όταν κληθεί ξανά σε συµπληρωµατική απολογία. Πάντως µετά το τέλος της ανάκρισης και προτού διαβιβα-
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στεί η δικογραφία στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1), καλείται
πάντοτε ο κατηγορούµενος να µελετήσει όλη τη δικογραφία. Αν
όµως η ανάκριση εξακολούθησε περισσότερο από µήνα µετά την
πρώτη ή κάθε µεταγενέστερη απολογία, δικαιούται ο κατηγορούµενος να ασκεί τα δικαιώµατά του µια φορά το µήνα, και κάθε
φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση κάτω από την απολογία του κατηγορουµένου.
Άρθρο 101. - Δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος, που δεν οµιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, έχει το δικαίωµα σε διερµηνεία καθώς
και σε γραπτή µετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων της
διαδικασίας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 233 και
237.
Άρθρο 102. - Δικαίωµα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων. Ο
κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητά µε αυτοτελή αιτιολογηµένη αίτησή του στον ανακριτή τη διεξαγωγή αποδείξεων προς
αντίκρουση της κατηγορίας.
Άρθρο 103. - Προθεσµία για την απολογία. 1. Ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει προθεσµία τουλάχιστον σαράντα
οκτώ ωρών και δεν έχει υποχρέωση να απολογηθεί πριν περάσει
η προθεσµία.
2. Ο ανακριτής µπορεί να παρατείνει την προθεσµία ύστερα
από αίτηση του κατηγορουµένου.
Άρθρο 104. - Δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίηση. 1. Ο
ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης.
2. Η άσκηση του δικαιώµατος µη αυτοενοχοποίησης δεν εµποδίζει τη νόµιµη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, που
υπάρχουν ανεξάρτητα από τη βούληση των υπόπτων και των κατηγορουµένων.
3. Η άσκηση του δικαιώµατος σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης δεν µπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος των υπόπτων και των
κατηγορουµένων.
Άρθρο 105. - Δικαιώµατα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση. 1.
Όταν ενεργείται προανάκριση σύµφωνα µε το άρθρο 245 παρ.
2, η εξέταση γίνεται όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων
273 και 274 και εκείνος που εξετάζεται έχει τα δικαιώµατα που
αναφέρονται στα άρθρα 91, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103 και 104.
2. Ο εξεταζόµενος έχει το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση προτού εξεταστεί από την αστυνοµία ή άλλη αρχή επιβολής του
νόµου ή δικαστική αρχή. Η διάταξη του άρθρου 99 παρ. 4 εφαρµόζεται και σε αυτή την περίπτωση.
3. Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου εξέταση είναι
άκυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Κατά τα άλλα εφαρµόζεται η
παρ. 3 του άρθρου 244.
Άρθρο 106. - Δικαιώµατα του κατηγορουµένου στην προανάκριση. Όταν ενεργείται προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 1,
ο κατηγορούµενος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα των άρθρων 89 έως 104 µε εξαίρεση το δικαίωµα του άρθρου 99 παρ.
3, µπορεί δε να υποβάλλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούµενος από συνήγορο που διορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 89 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη
εµφάνισή του κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούµενος εκπροσωπούµενος διά του συνηγόρου του υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας του,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των παρ. 1 και 4 του άρθρου 156.
Άρθρο 107. - Δικαιώµατα του παρισταµένου για την υποστήριξη της κατηγορίας. Ο παριστάµενος για την υποστήριξη της
κατηγορίας έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 92
και 100. Το δικαίωµα του άρθρου 100 µπορεί να το ασκήσει
από την στιγµή που ο ύποπτος θα κληθεί σε παροχή εξηγήσεων ή ο κατηγορούµενος θα κληθεί σε απολογία ή θα εκδοθεί
εναντίον του ένταλµα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 108. - Δικαιώµατα ανήλικου θύµατος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας. Ο ανήλικος-θύµα των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 337
παρ.3, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351
ΠΚ, καθώς και στο άρθρο 29 παρ. 5 και 6 και άρθρο 30 του Ν.
4251/2014 έχει τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τα άρθρα
92 και 100 και αν ακόµη δεν παρίσταται για την υποστήριξη της
κατηγορίας. Επίσης, έχει το δικαίωµα ενηµέρωσης από τον αρµόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών για την προσωρινή ή οριστική απόλυση του υπαιτίου, καθώς και για τις άδειες εξόδου
από το κατάστηµα κράτησης.
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ
Άρθρο 109. - Μικτό ορκωτό δικαστήριο. 1. Το µικτό ορκωτό
δικαστήριο δικάζει σε πρώτο βαθµό: α) τα κακουργήµατα, εκτός
από εκείνα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των µονοµελών και
των τριµελών εφετείων και β) τα πολιτικά πληµµελήµατα.
2. Το µικτό ορκωτό εφετείο δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των µικτών ορκωτών δικαστηρίων.
Άρθρο 110. - Μονοµελές εφετείο. Το µονοµελές εφετείο δικάζει
αποκλειστικά τα κακουργήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 301
και 303, εφόσον γι’ αυτά έχει συνταχθεί πρακτικό συνδιαλλαγής
ή διαπραγµάτευσης.
Άρθρο 111. - Τριµελές και πενταµελές εφετείο. Α. Το τριµελές
εφετείο δικάζει: 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 υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000) ευρώ.
2. Τα κακουργήµατα της δωροδοκίας και δωροληψίας που
αναφέρονται στα άρθρα 159, 235 και 237 ΠΚ καθώς και της κατάχρησης εξουσίας του άρθρου 239 ΠΚ.
3. Τα κακουργήµατα της πειρατείας και τα κακουργήµατα κατά
συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται στον 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.
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 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 Κρά-

τους.
7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριµελούς πληµµελειοδικείου.
Β. Το πενταµελές εφετείο δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριµελούς εφετείου.
Άρθρο 112. - Τριµελές πληµµελειοδικείο. Το τριµελές πληµµελειοδικείο δικάζει:
1. Τα πληµµελήµατα, εκτός από όσα ανήκουν στην αρµοδιότητα των µικτών ορκωτών δικαστηρίων, του δικαστηρίου των
εφετών, του µονοµελούς πληµµελειοδικείου και του δικαστηρίου
ανηλίκων.
2. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του µονοµελούς πληµµελειοδικείου.
Άρθρο 113. - Δικαστήριο ανηλίκων. 1. Τα δικαστήρια ανηλίκων
δικάζουν τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους
και επιβάλλουν τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, που ορίζονται από τον ποινικό κώδικα ή τις ποινές, κατά τις παρακάτω
διακρίσεις:
Α. Το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις πράξεις που
τελούνται από ανηλίκους εκτός από εκείνες που δικάζονται από
το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων.
Β. Το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους, για τις οποίες, αν τελούνταν
από ενήλικα, απειλείται ισόβια κάθειρξη, καθώς και τις πράξεις
του άρθρου 336 ΠΚ, εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεότερου από δεκαπέντε (15) ετών.
2. Το άρθρο 119 εφαρµόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των
εδαφίων Α’ και Β’ της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 114. - Εφετείο ανηλίκων. Το εφετείο ανηλίκων δικάζει τις
εφέσεις κατά των αποφάσεων των µονοµελών και τριµελών δικαστηρίων ανηλίκων.
Άρθρο 115. - Μονοµελές πληµµελειοδικείο. Το µονοµελές
πληµµελειοδικείο δικάζει:
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 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983
για την «επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις», 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 116. - Αρµοδιότητα για τα εγκλήµατα που τελούνται
στο ακροατήριο. Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δικαστηρίου, διαπραχθεί πληµµέληµα, εφαρµόζεται κατά την κρίση του
δικαστηρίου η διαδικασία του άρθρου 39 ή των άρθρων 417 κ.ε..
Άρθρο 117. - Δικαιοδοσία επί εξύβρισης ή δυσφήµησης δικαστηρίου. Αν το πληµµέληµα έχει τελεστεί σε βάρος µέλους του
δικαστηρίου, η τυχόν απαιτούµενη κατά τον νόµο έγκληση από
µέρους του υποβάλλεται µε δήλωσή του που καταχωρίζεται στα
πρακτικά. Αν ο δράστης του πληµµελήµατος είναι συνήγορος
του διαδίκου, η διαδικασία των άρθρων 417 κ.ε. µπορεί να εφαρ-
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µοστεί, αφού ολοκληρώσει την άσκηση των καθηκόντων του.
Άρθρο 118. - Προσδιορισµός καθ’ ύλη αρµοδιότητας. Την αρµοδιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 109-115 την προσδιορίζει ο χαρακτηρισµός της πράξης από τον ποινικό κώδικα ως
κακουργήµατος ή πληµµελήµατος, που βασίζεται στα πραγµατικά περιστατικά τα οποία περιέχονται στο παραπεµπτικό βούλευµα ή στην κλήση του εισαγγελέα (στην περίπτωση της
απευθείας εισαγωγής της υπόθεσης).
Άρθρο 119. - Κατ’ εξαίρεση αρµοδιότητα. 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 απαράδεκτης
κατά το άρθρο 368 περ. β’ και γ’.
Άρθρο 120. - 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 αυτή
την περίπτωση ενεργεί ό,τι και το συµβούλιο των πληµµελειοδικών όταν παραπέµπει τον κατηγορούµενο στο ακροατήριο. Το
µονοµελές πληµµελειοδικείο παραπέµπει την υπόθεση στον εισαγγελέα.
3. Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο που χαρακτηρίζει εαυτό αναρµόδιο, παραπέµπει την υπόθεση στον εισαγγελέα, αν κρίνει ότι
η πράξη, όπως χαρακτηρίζεται από αυτό, είναι κακούργηµα. Στην
περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας παραγγέλλει κυρία ανάκριση. Αν
η παραποµπή είχε διαταχθεί µε βούλευµα, γίνεται κανονισµός
αρµοδιότητας σύµφωνα µε τα άρθρα 132 κ.ε..
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,
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 όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 120.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 122. - Προσδιορισµός. 1. Η τοπική αρµοδιότητα προσδιορίζεται από τον τόπο όπου τελέστηκε το έγκληµα ή όπου κατοικεί ή διαµένει προσωρινά ο κατηγορούµενος όταν αρχίζει η
ποινική δίωξη.
2. Για έγκληµα που τελέστηκε µε έντυπο το οποίο εκδόθηκε
στην Ελλάδα αρµόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του
οποίου, όπως αποδεικνύεται, δηµοσιεύτηκε το έντυπο. Όταν
πρόκειται για δυσφήµηση ή εξύβριση αρµόδιο είναι επίσης και
το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κυκλοφόρησε µεταγενέστερα το έντυπο, αν ο παθών κατοικεί ή διαµένει µόνιµα στην
περιφέρεια αυτή. Αν το έντυπο εκδόθηκε στο εξωτερικό, αρµόδιο
είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου το έντυπο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά και αν δεν εξακριβώθηκε αυτός ο
τόπος, αρµόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου
κατοικεί ή διαµένει προσωρινά αυτός που προσβλήθηκε. Σε κάθε
άλλη περίπτωση, το δικαστήριο της πρωτεύουσας.
Άρθρο 123. - Εγκλήµατα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό.
1. Για εγκλήµατα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, τιµωρούνται
όµως στην Ελλάδα, η αρµοδιότητα ορίζεται διαδοχικά από τον
τόπο της κατοικίας στην Ελλάδα ή της προσωρινής διαµονής ή
της σύλληψης ή της παράδοσης του κατηγορουµένου. Αν ο
τόπος αυτός δεν είναι γνωστός ή αν ο κατηγορούµενος δεν κατοίκησε ή δεν είχε ποτέ τη διαµονή του στην Ελλάδα ή δεν έχει
συλληφθεί εκεί, αρµόδιο είναι το δικαστήριο της πρωτεύουσας.
Σε κάθε όµως περίπτωση ο Άρειος Πάγος, συνεδριάζοντας ως
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συµβούλιο, µπορεί, ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου ή του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, να ορίσει ως αρµόδιο ένα από τα δικαστήρια που βρίσκονται
πιο κοντά στον τόπο της πράξης.
2. Για τα προβλεπόµενα στον ποινικό κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόµους εγκλήµατα κατά της ασφαλείας της αεροπλοΐας
και τα συναφή προς αυτά πληµµελήµατα και κακουργήµατα, που
διαπράχθηκαν στο εξωτερικό και τιµωρούνται στην Ελλάδα, αρµόδια είναι τα δικαστήρια και οι εισαγγελικές και ανακριτικές
αρχές της πρωτεύουσας.
Άρθρο 124. - Εγκλήµατα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος. 1. Για εγκλήµατα που διαπράχθηκαν σε ελληνικό πλοίο
στο εξωτερικό ή σε ανοικτή θάλασσα, η αρµοδιότητα ορίζεται
από τον τόπο του λιµανιού όπου το πλοίο νηολογήθηκε ή του λιµανιού όπου το πλοίο προσέγγισε για πρώτη φορά µετά την
πράξη.
2. Για έγκληµα που διαπράχθηκε σε αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης, η αρµοδιότητα ορίζεται από τον τόπο όπου το
αεροσκάφος προσγειώθηκε ή προσθαλασσώθηκε ή από τον
τόπο από όπου το αεροσκάφος απογειώθηκε ή αποθαλασσώθηκε πριν από το έγκληµα. Αν το αεροσκάφος είναι ξένο, αρµόδιοι είναι επίσης οι ανακριτικοί υπάλληλοι και τα δικαστήρια που
ορίζονται στο άρθρο 123.
3. Και στις δύο περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 αρµόδιο επίσης
είναι το δικαστήριο της κατοικίας ή της προσωρινής διαµονής
του κατηγορουµένου.
Άρθρο 125. - Προτίµηση. Μεταξύ περισσότερων αρµόδιων δικαστηρίων ή ανακριτικών υπαλλήλων που έχουν επιληφθεί παράλληλα, προτιµούνται εκείνοι του τόπου όπου διαπράχθηκε το
έγκληµα. Αν ο τόπος αυτός είναι άγνωστος, προτιµούνται εκείνοι
που πρώτοι κάλεσαν ή διέταξαν τη σύλληψη ή τη φυλάκιση του
κατηγορουµένου. Μπορεί όµως το συµβούλιο των εφετών ή ο
Άρειος Πάγος, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 132, να
αναθέσει την ανάκριση και την απόφαση σε άλλο αρµόδιο δικαστήριο.
Άρθρο 126. - Ένσταση αναρµοδιότητας. 1. Η ένσταση για τοπική αναρµοδιότητα προτείνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης και έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο
ακροατήριο. Το δικαστήριο, το δικαστικό συµβούλιο κατά τη
διάρκεια της ανάκρισης και ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της
προκαταρκτικής εξέτασης, διαπιστώνοντας την αναρµοδιότητά
τους, παραπέµπουν την υπόθεση στο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα που είναι ανάλογα αρµόδιοι σύµφωνα µε τα προηγούµενα
άρθρα. Το όργανο που διαπίστωσε την αναρµοδιότητά του οφείλει και µετά την παραποµπή αυτή να φροντίσει για τη διενέργεια
των ανακριτικών πράξεων που είναι επείγουσες και δεν επιδέχονται αναβολή.
2. Η ένσταση τοπικής αναρµοδιότητας που προτάθηκε έγκαιρα
και δεν έγινε δεκτή, αν επαναληφθεί στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο και γίνει δεκτή, έχει συνέπεια την ακύρωση από το δικαστήριο αυτό της απόφασης που προσβάλλεται µε την έφεση. Η
υπόθεση τότε παραπέµπεται στο αρµόδιο δικαστήριο, µόνο όταν
αυτό δεν ανήκει στην περιφέρεια του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Στην αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο αυτό δικάζει το
ίδιο την υπόθεση στην ουσία (άρθρο 502 παρ.3).
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 127. - Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρµόδιο όργανο. Οι εκθέσεις και τα άλλα έγγραφα που συντάχθηκαν νοµότυπα κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία από
αναρµόδιο δικαστή ή ανακριτικό υπάλληλο διατηρούν την εγκυρότητά τους. Τα εντάλµατα για προσωρινή κράτηση ισχύουν ως
εντάλµατα σύλληψης. Οι περιοριστικοί όροι που έχουν επιβληθεί
διατηρούνται µέχρι να αποφανθεί το αρµόδιο δικαστικό όργανο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 128. - Ποια εγκλήµατα θεωρούνται συναφή. Συναφή
θεωρούνται µόνο τα εγκλήµατα που τελούνται: α) από το ίδιο πρόσωπο είτε συγχρόνως είτε σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους,
β) από τη δράση πολλών που δεν είναι συναίτιοι στον ίδιο τόπο και
χρόνο, γ) από πολλούς εναντίον αλλήλων είτε συγχρόνως είτε σε
διαφορετικούς τόπους και χρόνους και δ) µε σκοπό να διευκολύνουν ή να κάνουν πιο εύστοχη την εκτέλεση ή να συγκαλύψουν
ένα από αυτά.
Άρθρο 129. - Εκδίκαση συναφών. 1. Τα συναφή εγκλήµατα ανακρίνονται και εκδικάζονται από το ίδιο δικαστήριο, αν η συνεκδίκαση δεν προκαλεί βλάβη.
2. To ανώτερο δικαστήριο είναι αρµόδιο και για τα συναφή εγκλήµατα που υπάγονται στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του κατώτερου δικαστηρίου. Το µικτό ορκωτό δικαστήριο θεωρείται στην
περίπτωση αυτή ανώτερο κατά βαθµό από τα άλλα.
3. Όταν τα συναφή εγκλήµατα δικάστηκαν χωριστά στον πρώτο
βαθµό και ασκήθηκαν εφέσεις, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει για όλα µε µία µόνο απόφαση.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 130 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
συνάφειας.
Άρθρο 130. - Αρµοδιότητα σε περίπτωση συµµετοχής. 1. Στην
περίπτωση που συµµετέχουν περισσότεροι στο έγκληµα, αρµόδιο
δικαστήριο για όλους είναι εκείνο που είναι αρµόδιο για εκείνον
από τους συµµέτοχους ο οποίος επισύρει τη βαρύτερη ποινή. Αν
οι συµµέτοχοι υπάγονται σε δικαστήρια διαφορετικού βαθµού, αρµόδιο δικαστήριο για όλους είναι το ανώτερο. Το µικτό ορκωτό δικαστήριο θεωρείται στην περίπτωση αυτή ανώτερο από τα άλλα.
2. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο ή σε περίπτωση
απευθείας κλήσης ο αρµόδιος εισαγγελέας µε τη σύµφωνη γνώµη
του ανακριτή ή του προέδρου εφετών, κατά περίπτωση, µπορεί
για ιδιαίτερους λόγους που αφορούν την ασφαλέστερη διάγνωση
της αλήθειας ή την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης να διατάξει
το χωρισµό της ανάκρισης ή και της συζήτησης στο ακροατήριο.
3. Αν κάποιος από αυτούς που συµµετείχαν στο έγκληµα είναι
ανήλικος, η ποινική δίωξη γι’ αυτόν χωρίζεται και ο ανήλικος δικάζεται από το δικαστή ανηλίκων.
4. Οι διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα για τη συνάφεια και τη συναιτιότητα εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 131. - Διατήρηση της αρµοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας. Αν εκλείψουν οι λόγοι των άρθρων
128 129 και 130 παρ. 1, το δικαστήριο που σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές κατέστη αρµόδιο, διατηρεί την αρµοδιότητά του και για
τις υπόλοιπες πράξεις ή για τους άλλους κατηγορουµένους, µόνο
όµως αν είναι καθ’ ύλη αρµόδιο γι’ αυτές, διαφορετικά παραπέµπει την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, το δικαστήριο διατηρεί την
αρµοδιότητά του, αν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 368 περ.
β’ και γ’.
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Άρθρο 132. - Κανονισµός της αρµοδιότητας. 1. Αν µεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρµοδίων που δεν υπάγονται το ένα στο
άλλο ή µεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αµφισβητείται η αρµοδιότητα για το ίδιο έγκληµα είτε για συναφή εγκλήµατα, ή αν µε βουλεύµατα του ίδιου ή διαφορετικών συµβουλίων αποφασίστηκε η
παραποµπή για το ίδιο έγκληµα στο ακροατήριο δύο ή περισσοτέρων εξίσου αρµόδιων δικαστηρίων, η αρµοδιότητα καθορίζεται
ως εξής: Το συµβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια µεταξύ των οποίων δηµιουργήθηκε αµφισβήτηση, ή ο Άρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή
αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο ή αν η σύγκρουση

δηµιουργήθηκε µεταξύ των κοινών 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. Ό,τι ορίζει η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και
στην περίπτωση του άρθρου 120 παρ. 3 εδάφιο τελευταίο.
3. 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 133. - Αποχή από περαιτέρω ενέργειες. 1. Μόλις υποβληθεί η αίτηση και ωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση γι’ αυτήν,
τα δικαστήρια µεταξύ των οποίων δηµιουργήθηκε η σύγκρουση
αρµοδιότητας, οι εισαγγελείς και οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από κάθε περαιτέρω ενέργεια. Γι’ αυτό το σκοπό
ο εισαγγελέας, µόλις παραλάβει την αίτηση, ειδοποιεί τους ανακριτικούς υπαλλήλους τους εισαγγελείς ή µέσω του προέδρου
τους δικαστές που έχουν επιληφθεί. Δεν κωλύεται η διενέργεια
των ανακριτικών πράξεων που επείγουν.
2. Αν οι ανακριτικοί υπάλληλοι, οι εισαγγελείς ή οι δικαστές που
ασχολήθηκαν µε την υπόθεση συνεχίζουν τη διενέργεια πράξεων,
µολονότι ειδοποιήθηκαν, ευθύνονται πειθαρχικά. Η διαδικασία που
συνεχίστηκε µε αυτό τον τρόπο είναι αυτοδικαίως άκυρη, εκτός
από την περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.
Άρθρο 134. - Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισµό. Το
δικαστήριο που ορίζεται στο άρθρο 132 γίνεται υποχρεωτικά αρµόδιο και ενεργεί περαιτέρω ως υποκατάστατο του αρχικά αρµόδιου. Στην περίπτωση που από τη διαδικασία προκύψουν γεγονότα
τα οποία επηρεάζουν την καθ’ ύλη αρµοδιότητά του και δεν είχαν
ληφθεί υπόψη από το συµβούλιο εφετών ή τον Άρειο Πάγο που
το καθόρισαν ως αρµόδιο, το δικαστήριο οφείλει να κηρύξει την
αναρµοδιότητά του σύµφωνα µε το άρθρο 120. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση νοµοθετικής µεταβολής.
Άρθρο 135. - Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. Το δικαστήριο που
είναι αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραποµπή σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές, όταν: α) αποφασίστηκε η
εξαίρεση ολόκληρου δικαστηρίου ή τόσων µελών ενός δικαστηρίου, ώστε τα υπόλοιπα να µη συµπληρώνουν τον νόµιµο αριθµό
για τη συζήτηση της υπόθεσης, β) δεν υπάρχει ο νόµιµος αριθµός
δικαστών για τη σύνθεση του δικαστηρίου, εξαιτίας ασθένειας ή
άλλου λόγου, και το κώλυµα αυτό διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει
δύο τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα που παραπέµφθηκε αµετάκλητα η υπόθεση στο ακροατήριο, γ) επιβάλλουν την παραποµπή σοβαροί λόγοι σχετικοί µε τη δηµόσια ασφάλεια και τάξη ή
συντρέχουν λόγοι ασφαλείας για τη µη µεταγωγή του κατηγορουµένου, που επιβάλλουν την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο που εδρεύει στο κατάστηµα κράτησης αυτού, δ) ο
κατηγορούµενος εκτίει σε κατάστηµα κράτησης εκτός της περιφέρειας του αρµόδιου κατά τα άρθρα 122-125 δικαστηρίου ποινή
στερητική της ελευθερίας που το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της υπερβαίνει τα τρία έτη και πρόκειται να δικαστεί για κακούργηµα ή αν
κρίνεται ύποπτος να αποδράσει και για πληµµέληµα, ε) ο εγκαλών
ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός
από τον βαθµό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και
άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Αν όµως πρόκειται για αυτόφωρα εγκλήµατα σε βάρος
δικαστικών λειτουργών που στρέφονται κατά της τιµής και της σωµατικής ακεραιότητάς τους, δεν διατάσσεται παραποµπή.
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Άρθρο 136. - Δικαστήριο αρµόδιο για την παραποµπή. 1. Την
παραποµπή µπορούν να τη ζητήσουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος και ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας,
ενώ στις περιπτώσεις των στοιχείων γ’ και δ’ του άρθρου 135 µόνο
ο εισαγγελέας του αρµόδιου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως ή µε παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Για την παραποµπή
αποφασίζει: α) το συµβούλιο εφετών, αν ζητείται η παραποµπή
από ένα µονοµελές ή τριµελές πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο β) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συµβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση (εκτός από αυτή που αναφέρεται
στο άρθρο 499) και πάντοτε όταν ζητείται η παραποµπή για τον
λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο γ’ του άρθρου 135. Στην τελευταία περίπτωση, αν την παραποµπή τη ζητεί ο εισαγγελέας, ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισάγει την αίτηση σε συζήτηση
µόνο αν συµφωνεί αλλιώς, παραγγέλλει στον εισαγγελέα που υπέβαλε την αίτηση να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο που
είναι αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125. Τα άρθρα 132 και
134 εδάφιο α’ εφαρµόζονται αναλόγως και σε αυτήν την περίπτωση.
2. Αν µετά την έκδοση της απόφασης που διέταξε την παραποµπή και πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, παύσουν να
υπάρχουν οι λόγοι που αναφέρονται στα στοιχεία α’ έως δ’ της
προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση µπορεί να ανακληθεί
ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα του αρµόδιου δικαστηρίου ή
του Αρείου Πάγου.
3. Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση για παραποµπή µπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση, αν συντρέχουν νέοι λόγοι.
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Άρθρο 137. - Απόφαση, βούλευµα και διάταξη. Ο κώδικας
αυτός ορίζει σε ποιες περιπτώσεις ο δικαστής εκδίδει απόφαση
ή διάταξη. Διατάξεις εκδίδει και ο εισαγγελέας σε όσες περιπτώσεις του επιβάλλει ο νόµος την υποχρέωση να λαµβάνει µέτρα
κατά την προδικασία ή κατά το χρόνο που το δικαστήριο διακόπτει τη συνεδρίασή του. Στην τελευταία περίπτωση η διάταξη του
εισαγγελέα µπορεί να γίνει και προφορικά. Η απόφαση του δικαστικού συµβουλίου ονοµάζεται βούλευµα.
Άρθρο 138. - Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύµατος και
διάταξης. 1. Πριν από κάθε απόφαση ή διάταξη του δικαστή που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο παίρνουν τον λόγο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου ο εισαγγελέας καθώς και
οι παρόντες διάδικοι. Τα βουλεύµατα του δικαστικού συµβουλίου
και οι διατάξεις του ανακριτή εκδίδονται ύστερα από έγγραφη
πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος την αναπτύσσει και προφορικά, όταν η εµφάνισή του στο συµβούλιο προβλέπεται από τον
νόµο. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο της πρότασης επί παρεµπιπτόντων ζητηµάτων µπορούν να λάβουν οι διάδικοι µετά από αίτησή τους, αφού ειδοποιηθούν έστω και τηλεφωνικά, οπότε η
δικογραφία διαβιβάζεται στον ανακριτή ή στο συµβούλιο, µετά
παρέλευση 24 ωρών. Ο νόµος ορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες
πρέπει να ακουστούν οι διάδικοι πριν εκδοθεί το βούλευµα ή η
διάταξη του ανακριτή.
2. Η παράβαση της προηγούµενης παραγράφου συνεπάγεται
την ακυρότητα της απόφασης, του βουλεύµατος και της διάταξης.
Άρθρο 139. - Αιτιολογίες. 1. Οι αποφάσεις, οι ποινικές διαταγές
και τα βουλεύµατα, καθώς και οι διατάξεις του ανακριτή και του
εισαγγελέα, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εµπεριστατωµένα, ενώ η καταδικαστική απόφαση και το παραπεµπτικό βούλευµα πρέπει να αναφέρουν και τον αριθµό του άρθρου του
ποινικού νόµου που εφαρµόζεται. Μόνη η επανάληψη της διατύπωσης του νόµου δεν αρκεί για την αιτιολογία.
2. Αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις,

7843

τα βουλεύµατα και τις διατάξεις, ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από τον νόµο ή αν είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες
ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε.
Άρθρο 140. - Πρακτικά της συνεδρίασης. Τα πρακτικά της
συνεδρίασης συντάσσονται από τον γραµµατέα µε ευθύνη δική
του, καθώς και µε ευθύνη του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση. Τα πρακτικά µνηµονεύουν: α) τον τόπο, τον χρόνο της συνεδρίασης και τις διακοπές της, καθώς και την ώρα που ορίστηκε
για κάθε επανάληψη, β) τα ονοµατεπώνυµα των δικαστών, του
εισαγγελέα και του γραµµατέα, γ) το ονοµατεπώνυµο και ό,τι
άλλο συντελεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας των διαδίκων,
των εκπροσώπων τους και των συνηγόρων, δ) τα ονοµατεπώνυµα των µαρτύρων, των διερµηνέων, των πραγµατογνωµόνων
και των τεχνικών συµβούλων και ε) την όρκιση των µαρτύρων,
των διερµηνέων και των πραγµατογνωµόνων.
Άρθρο 141. - Το περιεχόµενο των πρακτικών. 1. Τα πρακτικά
της συνεδρίασης πρέπει να περιέχουν µε συντοµία τις καταθέσεις των µαρτύρων και τις προσθήκες ή τις διαφορές των καταθέσεων που γίνονται στο ακροατήριο σε σχέση µε εκείνες που
έγιναν στην ανάκριση, επίσης τα συµπεράσµατα των πραγµατογνωµόνων και των τεχνικών συµβούλων, τις απολογίες και τις δηλώσεις των κατηγορουµένων και των τεχνικών συµβούλων, τις
προτάσεις και τις αιτήσεις του εισαγγελέα και των διαδίκων, τις
αποφάσεις του δικαστηρίου και τις διατάξεις εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση και γενικά κάθε αξιόλογο γεγονός κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης. Όποιος διευθύνει τη συζήτηση φροντίζει να καταχωρίζονται στα πρακτικά κατά λέξη εκείνα τα µέρη
των µαρτυριών ή των δηλώσεων που κρίνει ουσιώδη για τους
σκοπούς της απόδειξης. Επίσης έχει τη δυνατότητα και να τα
υπαγορεύσει ή και να επιτρέψει σ’ εκείνον που εξετάζεται την
υπαγόρευσή τους, το γεγονός δε αυτό αναφέρεται στα πρακτικά.
2. Ο εισαγγελέας και οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να ζητούν
την καταχώρηση κάθε δήλωσης όσων εξετάζονται ή εκείνων που
µετέχουν στη δίκη, αν έχουν συµφέρον και δεν είναι αντίθετο
στον νόµο, και να παραδίδουν γραπτώς σε αυτόν που διευθύνει
τη συζήτηση τις δηλώσεις τους που αναπτύχθηκαν προφορικά.
Η απόφαση του δικαστηρίου που αρνείται ή περιορίζει την
άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από
προσφυγή κατά της άρνησης του διευθύνοντος τη συζήτηση,
προσβάλλεται µε τα ένδικα µέσα που επιτρέπονται εναντίον της
οριστικής απόφασης και µόνο µαζί µε αυτήν.
3. Τα πρακτικά ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σε αυτά, σύµφωνα µε το άρθρο
140.
4. Η αίτηση του κατηγορουµένου ή του συνηγόρου του για την
έναρξη της διαδικασίας ποινικής συνδιαλλαγής ή ποινικής διαπραγµάτευσης που υποβάλλεται στο ακροατήριο, καταχωρίζεται
σε αυτοτελές πρακτικό, το οποίο συντάσσεται ανεξάρτητα από
τα πρακτικά συνεδρίασης της παρ. 1 και µνηµονεύει τα στοιχεία
α’, β’ και γ’ του άρθρου 140.
Άρθρο 142. - Σύνταξη των πρακτικών. 1. Μόλις τελειώσει η συνεδρίαση, όποιος τη διευθύνει θεωρεί και µονογράφει σε κάθε
φύλλο τα πρόχειρα πρακτικά που συντάχθηκαν από τον γραµµατέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2. Μέσα σε οκτώ ηµέρες από τη συνεδρίαση καθαρογράφονται τα πρακτικά από τον γραµµατέα και υπογράφονται από αυτόν
και τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση ή, αν αυτός µετατέθηκε ή αποµακρύνθηκε από τη δηµόσια υπηρεσία ή πέθανε πριν
από την καθαρογράφηση, από τον αρχαιότερο µεταξύ των δικαστών που συµµετείχαν στη συζήτηση και, αν το δικαστήριο είναι
µονοµελές, µόνο από τον γραµµατέα. Αν ο γραµµατέας που συµµετείχε στη συζήτηση αποµακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει
όποιος διευθύνει τη γραµµατεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του µε βάση τα πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα
που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο τα πρακτικά υπογράφον-
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ται από αυτόν και από τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύµφωνα
µε τα παραπάνω. Η ηµεροµηνία υπογραφής των καθαρογραµµένων πρακτικών σηµειώνεται αυθηµερόν σε ειδικό βιβλίο, που
τηρείται στην οικεία γραµµατεία.
3. Όπου από τις διατάξεις της νοµοθεσίας προβλέπεται επίδοση αντιγράφου ή αποσπάσµατος της απόφασης ποινικού δικαστηρίου σε αυτόν που καταδικάστηκε, αντί γι’ αυτήν µπορεί να
επιδοθεί έγγραφο της γραµµατείας του δικαστηρίου, που περιέχει τον αριθµό της απόφασης, τη διάταξη που παραβιάστηκε και
την ποινή που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει
τις συνέπειες της επίδοσης αντιγράφου ή αποσπάσµατος της
απόφασης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Ολοµέλειας του οικείου Πρωτοδικείου, µπορεί να καθορίζεται για
ποιες αποφάσεις δεν είναι αναγκαία η καθαρογραφή.
Άρθρο 143. - Τήρηση πρακτικών µε φωνοληψία ή εικονοληψία. 1. Ενώπιον των δικαστηρίων µπορεί να εφαρµοστεί και το
σύστηµα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων µε φωνοληψία. Σε
δίκες κακουργηµάτων η τήρηση πρακτικών µε φωνοληψία είναι
υποχρεωτική.
α. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από τον
γραµµατέα του δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του δικαστή που
διευθύνει τη συζήτηση µε µαγνητοφώνηση και αποµαγνητοφώνηση ή άλλες τεχνικές φωνοληψίας που διενεργούνται µε την
χρήση κατάλληλων µηχανικών µέσων και, εφόσον παρίσταται
αναγκαίο, µε την συνδροµή βοηθητικού προσωπικού.
β. Οι υλικοί φορείς του ήχου όπως ψηφιακοί δίσκοι και κασέτες
παράγονται, µε την ενσωµάτωση του ήχου, σε ένα πρωτότυπο
το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου για τη διασφάλιση της δυνατότητας επαλήθευσης προς το αποµαγνητοφωνηµένο ή µε άλλες τεχνικές εκτυπωµένο κείµενο και σε ένα
κυρωµένο αντίτυπο, το οποίο χρησιµοποιείται για την εργασία
της αποµαγνητοφώνησης και εκτύπωσης.
2. Η µηχανική εγγραφή (φωνοληψία) κατά τη διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου, συνιστά, για τις ανάγκες του άρθρου 142
παρ. 1, το κείµενο των πρόχειρων πρακτικών. Σε δίκες µακράς
διάρκειας το δικαστήριο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα από
τον εισαγγελέα ή τους διαδίκους, επιτρέπει τη χορήγηση αντιγράφου των ως άνω πρόχειρων πρακτικών µετά το πέρας της
αποδεικτικής διαδικασίας.
3. Το αποµαγνητοφωνηµένο ή µε άλλες τεχνικές εκτυπωµένο
κείµενο υπογράφεται από τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και από τον γραµµατέα, τίθεται στη δικογραφία και συνιστά
το κατά την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2 κείµενο των πρακτικών.
4. Ανεξάρτητα από τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, ο εισαγγελέας, ο γραµµατέας και οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να προβαίνουν, µε δικά τους µέσα, σε φωνοληψία της
διεξαγόµενης στο ακροατήριο δίκης, εφόσον επιτραπεί από το
δικαστήριο κατόπιν υποβολής αιτήµατος, που καταχωρίζεται στα
πρακτικά.
5. Η διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζεται
και σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στον νόµο εικονοληψία ή
εικονοτηλεδιάσκεψη. Η εφαρµογή αυτού του τρόπου τήρησης
των πρακτικών γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 144. - Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και τωνδιατάξεων. 1. Η απόφαση, οι ποινικές διαταγές και
οι διατάξεις που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
συντάσσονται γραπτώς και υπογράφονται σύµφωνα µε το άρθρο
142 παρ. 2, εντός προθεσµίας οκτώ ηµερών, που αρχίζει από τη
λήξη της προθεσµίας καθαρογραφής των πρακτικών της δίκης.
2. Με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από πρόταση της ολοµέλειας
του δικαστηρίου επιτρέπεται οι αποφάσεις και οι διατάξεις να µη
συντάσσονται ιδιαιτέρως, αλλά να καταχωρίζονται ολόκληρες
στα πρακτικά. Οι διατάξεις των άρθρων 138 παρ. 1 και 2 και 139
τηρούνται σε κάθε περίπτωση.
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3. Η σύνταξη των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των
οποίων έχει ασκηθεί ένδικο µέσο γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, όταν κρατείται εκείνος που το ασκεί.
Άρθρο 145. - Διόρθωση και συµπλήρωση της απόφασης, της
ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών. 1. Όταν
στην απόφαση, στην ποινική διαταγή ή στην διάταξη υπάρχουν
λάθη ή παραλείψεις που δεν δηµιουργούν ακυρότητα ο δικαστής
που τις εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συµπλήρωσή τους, εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης µεταβολή στην
απόφαση ή στη διάταξη και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα
αυτών που πράγµατι συνέβησαν στο ακροατήριο. Ουσιώδης µεταβολή υπάρχει ιδίως όταν εκφέρεται νέα δικαιοδοτική κρίση,
επιβάλλεται κύρια ποινή, παρεπόµενη ποινή ή µέτρο ασφαλείας.
2. Η διόρθωση ή η συµπλήρωση µπορεί να αφορά, εκτός από
τις άλλες παραλείψεις, και τα όσα αναφέρονται ως προς την ταυτότητα του κατηγορουµένου, την απάλειψη προφανών παραδροµών του αιτιολογικού και τη διευκρίνιση του διατακτικού της
απόφασης όταν αυτό έχει ασάφειες ή είναι διαφορετικό από
εκείνο που απαγγέλθηκε στο ακροατήριο ή που σηµειώθηκε στα
πρακτικά. Η διόρθωση ή η συµπλήρωση διατάσσεται µε απόφαση ή διάταξη, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που εµφανίστηκαν. Η διόρθωση ή η συµπλήρωση απόφασης
του µικτού ορκωτού δικαστηρίου, στην περίπτωση που έληξε η
σύνοδος κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, διατάσσεται από
το δικαστήριο των εφετών στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται
το µικτό ορκωτό δικαστήριο. Αν ασκήθηκε κατά της απόφασης
ένδικο µέσο, τη διόρθωση ή τη συµπλήρωσή της τη διατάσσει το
δικαστήριο που την εξέδωσε, αν το ένδικο µέσο απορρίφθηκε ως
απαράδεκτο. Σε αντίθετη περίπτωση, τη διόρθωση ή τη συµπλήρωση τη διατάσσει το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο
µέσο.
3. Μέσα σε είκοσι ηµέρες από την, κατά το άρθρο 142 παρ. 2
εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραµµένων των πρακτικών, είναι δυνατό να ζητηθεί από τους διαδίκους
και τον εισαγγελέα ή να προκληθεί αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή η διόρθωση λαθών, που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συµπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παρ. 1. Τη διόρθωση ή τη συµπλήρωση τη διατάσσει, ύστερα από
κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που ήταν παρόντες, όποιος
διευθύνει τη συνεδρίαση, και σε περίπτωση άρνησής του το δικαστήριο που δίκασε αποτελούµενο από τους ίδιους, αν είναι δυνατόν, δικαστές.
Άρθρο 146. - Ανασύσταση δικογραφίας. Η ανανέωση ή αντικατάσταση των πρωτοτύπων των αποφάσεων, των ποινικών διαταγών, των διατάξεων, των βουλευµάτων και των πρακτικών,
καθώς και κάθε άλλου εγγράφου της ποινικής διαδικασίας, που
καταστράφηκαν από οποιαδήποτε αιτία, χάθηκαν ή υπεξήχθησαν
ή αλλοιώθηκαν από τον χρόνο, γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζει
ειδικός νόµος.
Άρθρο 147. - Αντίγραφα. Αντίγραφα των αποφάσεων, των ποινικών διαταγών, των διατάξεων, των πρακτικών, των βουλευµάτων, καθώς και κάθε εγγράφου της ποινικής διαδικασίας δίνονται
µετά το τέλος της σε κάθε διάδικο της ποινικής δίκης, ενώ σε
οποιονδήποτε άλλον που έχει συµφέρον δίνονται µε αίτησή του
και µε έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου. Κατά τη διάρκεια
της ανάκρισης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 και
107, κατά τη διάρκεια δε της προκαταρκτικής εξέτασης οι διατάξεις του άρθρου 244. Σε οποιονδήποτε τρίτο που έχει έννοµο
συµφέρον είναι δυνατόν να δοθούν αντίγραφα µε οµόφωνη έγκριση του ανακριτή και του εισαγγελέα, µετά δε το πέρας της
προκαταρκτικής εξέτασης µε έγκριση του αρµόδιου εισαγγελέα.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 148. - Ορισµός. Έκθεση ονοµάζεται το έγγραφο που
συντάσσει δηµόσιος υπάλληλος ο οποίος εκπληρώνει καθήκοντα
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στην ποινική διαδικασία για να βεβαιώσει πράξεις που έκανε ο
ίδιος ή άλλος αρµόδιος δηµόσιος υπάλληλος, µε τον οποίο συµπράττει ή δηλώσεις τρίτων προσώπων που απευθύνονται σε αυτούς.
Άρθρο 149. - Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση. Η
έκθεση πρέπει να συντάσσεται στον τόπο όπου γίνεται η πράξη
ή η δήλωση που βεβαιώνεται σε αυτήν και κατά τον χρόνο της
ενέργειας ή, αν αυτό είναι αδύνατο, αµέσως µετά.
Άρθρο 150. - Πρόσωπα που συµπράττουν. Κατά τη σύνταξη
της έκθεσης, όταν ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, παρίσταται
δικαστικός γραµµατέας ή ανακριτικός υπάλληλος και, αν δεν
υπάρχουν αυτοί, παρίστανται δύο µάρτυρες. Οι µάρτυρες πρέπει
να µην είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, να µην έχουν συµφέρον από την έκβαση της υπόθεσης, να µην είναι συγγενείς εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας έως τον τρίτο βαθµό µε τον δηµόσιο
υπάλληλο που συντάσσει την έκθεση ή τον κατηγορούµενο ή τον
παριστάµενο για την υποστήριξη της κατηγορίας και να µην είναι
προφανώς µεθυσµένοι ή διανοητικά άρρωστοι.
Άρθρο 151. - Το περιεχόµενο της έκθεσης. Η έκθεση που γράφεται από τον δικαστικό γραµµατέα αν αυτός είναι παρών, πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία και, αν είναι
δυνατόν, την ώρα κατά την οποία άρχισε και τελείωσε η σύνταξή
της, τα ονοµατεπώνυµα και την κατοικία των προσώπων που παρευρέθηκαν και τους τυχόν γνωστούς λόγους για τους οποίους
δεν παρευρέθηκαν τα πρόσωπα που έπρεπε. Επίσης πρέπει να
περιέχει ακριβή περιγραφή των πράξεων που πιστοποιούνται µε
την έκθεση ή των δηλώσεων τρίτων που έγιναν σε αυτόν που
συντάσσει την έκθεση, και να αναφέρει αν οι δηλώσεις αυτές
υπήρξαν αυθόρµητες ή προκλήθηκαν µε ερωτήσεις του υπαλλήλου. Η έκθεση διαβάζεται µπροστά σε όσους κατά το προηγούµενο άρθρο συνέπραξαν και υπογράφεται από αυτούς, καθώς
και από τους µάρτυρες που εξετάστηκαν από τον δηµόσιο υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση. Αν κάποιος από αυτούς που συνέπραξαν ή εξετάσθηκαν, δεν ξέρει ή αρνείται να υπογράψει,
αυτό αναφέρεται στην έκθεση.
Άρθρο 152. - Αποδεικτική δύναµη της έκθεσης. Η έκθεση έχει
αποδεικτική δύναµη ωσότου αποδειχθεί το αντίθετο. Για όσα
όµως βεβαιώνονται σε αυτήν ότι έγιναν από δηµόσιο υπάλληλο
η έκθεση έχει αποδεικτική δύναµη ωσότου προσβληθεί για πλαστότητα. Αυτό δεν εµποδίζει πάντως τον δικαστή να εκτιµήσει το
περιεχόµενο της έκθεσης ελεύθερα.
Άρθρο 153. - Ακυρότητα της έκθεσης. Η έκθεση είναι άκυρη,
όταν λείπουν η χρονολογία, εκτός αν προκύπτει µε βεβαιότητα
από το όλο περιεχόµενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που
επισυνάπτονται σε αυτήν, η αναγραφή των ονοµάτων και των
επωνύµων ή η υπογραφή των προσώπων που έχουν συµπράξει
σύµφωνα µε το άρθρο 150 ή που εξετάσθηκαν ή η υπογραφή
του δηµόσιου υπαλλήλου που συντάσσει την έκθεση.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 154. - Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση. 1.
Ο νόµος ορίζει πότε απαιτείται η κοινοποίηση κάποιου εγγράφου
της ποινικής διαδικασίας και πότε η επίδοσή του. Η κοινοποίηση
και η επίδοση συνεπάγονται τα ίδια νόµιµα αποτελέσµατα.
2. Η επίδοση ή η κοινοποίηση είναι άκυρες, αν δεν τηρηθούν
οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 161 και 165.
Άρθρο 155. - Επίδοση. 1. Η επίδοση γίνεται µε παράδοση του
εγγράφου στα χέρια του ενδιαφεροµένου διαδίκου από ποινικό
ή δικαστικό επιµελητή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από
όργανο της δηµόσιας δύναµης. Αν αυτός που κάνει την επίδοση
δεν βρίσκει τον ενδιαφερόµενο στον τόπο της διαµονής ή της
κατοικίας του ή του καταστήµατος ή στον τόπο όπου εργάζεται
τούτος, εγχειρίζει το έγγραφο σε κάποιον από εκείνους που,
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έστω και προσωρινά, διαµένουν µαζί του ή στους οικιακούς βοηθούς του ή στον θυρωρό της κατοικίας που µένει ή στον διευθυντή ή σε κάποιον από όσους εργάζονται στον ίδιο τόπο. Από
όλους τους παραπάνω εξαιρούνται όσοι κατά την ανέλεγκτη αντίληψη αυτού που κάνει την επίδοση είναι νεότεροι των δεκαοκτώ
ετών ή ψυχικά ασθενείς ή τελούντες προφανώς υπό την επήρεια
οινοπνεύµατος ή ανάλογης ουσίας. Εξαιρούνται επίσης οι παθόντες από το έγκληµα, όταν η επίδοση πρόκειται να γίνει στον
κατηγορούµενο, και αντιστρόφως. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια β’ και γ’ είναι υποχρεωµένα να παραδώσουν στον
ενδιαφερόµενο το έγγραφο που τους επιδόθηκε χωρίς καµιά
χρονοτριβή. Η επίδοση βουλευµάτων, αποφάσεων και ποινικών
διαταγών µπορεί να γίνει και µε παράδοση του σχετικού εγγράφου στον ενδιαφερόµενο σε ψηφιακή µορφή, η γνησιότητα του
περιεχοµένου του οποίου θα πιστοποιείται µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παράδοση του πιο πάνω εγγράφου συνοδεύεται µε την παράδοση στα
χέρια του ενδιαφεροµένου έκθεσης, στην οποία θα αναφέρεται
το είδος του επιδιδοµένου εγγράφου και ο λόγος για τον οποίο
αυτό επιδίδεται.
2. Αν ένα από τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου
αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο, αυτός που κάνει την επίδοση
το επικολλά, αφού πρώτα το εσωκλείει σε φάκελο τον οποίο
σφραγίζει, στην πόρτα της κατοικίας ή του διαµερίσµατος ή,
προκειµένου για ξενοδοχείο ή οικοτροφείο, στην πόρτα του δωµατίου, όπου διαµένει ο ενδιαφερόµενος ή στην πόρτα του
τόπου εργασίας του. Αν δεν βρεθεί στην κατοικία του ο ενδιαφερόµενος ή ο σύνοικος ή ο οικιακός βοηθός ή θυρωρός, όποιος
κάνει την επίδοση επικολλά τον ως άνω φάκελο στην πόρτα της
κατοικίας. Σε περίπτωση επίδοσης βουλεύµατος, ποινικής διαταγής ή απόφασης σε ψηφιακή µορφή, αυτός που κάνει την επίδοση επικολλά σφραγισµένο φάκελο, που περιέχει την
προβλεπόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 έκθεση, µαζί µε
το έγγραφο σε ψηφιακή µορφή. Αν η θυροκόλληση έγινε επειδή
τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 αρνήθηκαν να πάρουν
το επιδιδόµενο έγγραφο ή απουσίαζαν ή δεν υπήρχαν, επιδίδεται
αντίγραφο του εγγράφου αυτού στον διορισµένο αντίκλητο του
ενδιαφεροµένου διαδίκου, ανεξάρτητα, αν ο διορισµός του ήταν
ή όχι υποχρεωτικός από τον νόµο. Σε αυτή την περίπτωση τα
αποτελέσµατα αρχίζουν από την τελευταία χρονικά επίδοση. Η
πραγµατική αναζήτηση της κατοικίας ή της διαµονής του κατηγορουµένου, εφόσον δεν έχει δηλωθεί κατά τα άρθρα 156 και
273, γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέτρο, τουλάχιστον µε βάση τη
διεύθυνση που έχει δηλώσει στην τελευταία φορολογική του δήλωση και τα σχετικά στοιχεία που είναι καταχωρισµένα στα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 156. - Επίδοση σε κατηγορούµενο στη δηλωθείσα από
αυτόν διεύθυνση. 1. Ωσότου η απόφαση γίνει αµετάκλητη, κάθε
έγγραφο της προδικασίας και της διαδικασίας στο ακροατήριο,
καθώς και κάθε άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως
στον κατηγορούµενο, αν η επίδοση γίνει στη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαµονής του που δηλώθηκε τελευταία από τον ίδιο
ή τον συνήγορό του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική
εξέταση ή την προανάκριση ή την ανάκριση ή µε προφορική δήλωση στη διαδικασία στο ακροατήριο ή που αναγράφεται στην
έκθεση ή στο δικόγραφο άσκησης του ενδίκου ή οιονεί ενδίκου
µέσου ή της προσφυγής κατά της απευθείας κλήσης ή στη δήλωση αναίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 473, εκτός αν ο κατηγορούµενος είχε δηλώσει µεταβολή της πριν από την επίδοση,
κατά την επόµενη παράγραφο. Η δήλωση αναίρεσης του κατηγορουµένου ή αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στην οικεία δικογραφία µε µέριµνα του γραµµατέα της εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου.
2. Η µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του κατηγορουµένου µπορεί να γίνει είτε µε νεότερη δήλωση του ιδίου
ή του συνηγόρου του, µε κάποιον από τους αναφερόµενους στην
προηγούµενη παράγραφο τρόπους είτε µε χωριστή δήλωση, που
αναγράφει την τελευταία διεύθυνση, η οποία πρέπει να γίνεται
εγγράφως στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη ή, αν
η υπόθεση έχει παραπεµφθεί στο ακροατήριο, στον εισαγγελέα

7846

του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί, µετά δε την έκδοση της
απόφασης στον εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση. Επάνω στη δήλωση µεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής, συντάσσεται έκθεση για την παράδοσή της, η
οποία καταχωρίζεται σε ειδικό αλφαβητικό ευρετήριο που τηρείται στο γραφείο του εισαγγελέα. Αντίγραφο της δήλωσης µαζί
µε τη σχετική έκθεση για την παράδοσή της εντάσσεται χωρίς
χρονοτριβή στην οικεία δικογραφία.
3. Αν η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής που δηλώθηκε τελευταία από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του είναι ανύπαρκτη ή ελλιπής, οι επιδόσεις γίνονται στην τελευταία υπαρκτή και
πλήρη διεύθυνση που δηλώθηκε από αυτόν. Αν ο κατηγορούµενος δεν δήλωσε κατά τις προηγούµενες παραγράφους τη διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαµονής του ή αν καµία από τις
σχετικές δηλώσεις του δεν αφορά σε υπαρκτή και πλήρη διεύθυνση και παράλληλα συντρέχει άρνηση του κατηγορουµένου
να δηλώσει τη διεύθυνσή του κατά την εξέτασή του στην προκαταρκτική εξέταση ή την ανάκριση ή στη διαδικασία στο ακροατήριο, οι επιδόσεις γίνονται στον γραµµατέα της εισαγγελίας
πληµµελειοδικών όπου ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή στον εισαγγελέα του δικαστηρίου όπου εκκρεµεί η υπόθεση. Αν έχει διοριστεί αντίκλητος, οι επιδόσεις γίνονται µόνο σε αυτόν.
4. Αν ο κατηγορούµενος δηλώσει αρχικά ή µεταγενέστερα διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής στην αλλοδαπή, οι επιδόσεις που
αναφέρονται στην παρ. 1, γίνονται µόνο στον συνήγορο που διορίστηκε κατά το άρθρο 89 παρ. 2, και αν οι συνήγοροι είναι περισσότεροι, σε έναν από αυτούς. Αν ο κατηγορούµενος δεν έχει
διορίσει συνήγορο, οφείλει στις περιπτώσεις του προηγούµενου
εδαφίου να διορίσει αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους της
έδρας του οικείου πληµµελειοδικείου, στον οποίο και µόνον γίνονται όλες οι παραπάνω επιδόσεις. Αν ο κατηγορούµενος παραλείψει το διορισµό αντικλήτου ή η επίδοση στον αντίκλητο
είναι αδύνατη ή έπαυσε η ιδιότητά του ως αντικλήτου, οι επιδόσεις αυτές γίνονται στον γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου ενεργείται ή έχει
ενεργηθεί η ανάκριση ή η αυτεπάγγελτη προανάκριση. Ο γραµµατέας της εισαγγελίας φυλάσσει τα επιδιδόµενα έγγραφα σε
ιδιαίτερο για κάθε κατηγορούµενο φάκελο, το περιεχόµενο του
οποίου µπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούµενος και ο συνήγορός του. Ο αντίκλητος δικηγόρος διατηρεί
την ιδιότητά του αυτή, εκτός αν δηλώσει στον προαναφερόµενο
γραµµατέα ότι έληξε η σχέση εντολής µε τον κατηγορούµενο.
Άρθρο 157. - Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής. 1. Αν
το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να γίνει επίδοση απουσιάζει
από τον τόπο της κατοικίας του και η διαµονή του φέρεται άγνωστη ή εξαρχής είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του,
αυτός που κάνει την επίδοση ερευνά στον τηλεφωνικό κατάλογο,
σε επαγγελµατικούς καταλόγους, στα δεδοµένα της ίδιας δικαστικής ή φορολογικής αρχής, η οποία υποχρεούται να τα γνωστοποιήσει, στο οικογενειακό και επαγγελµατικό περιβάλλον του
αποδέκτη της επίδοσης, για να διαπιστώσει τη διαµονή του. Αν
από την έρευνα αυτή η διαµονή παραµένει άγνωστη, η επίδοση
του εγγράφου γίνεται στο σύζυγό του ή, αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς τα τέκνα ή τους αδελφούς. Τα
τρίτα αυτά πρόσωπα δεν πρέπει κατά την ανέλεγκτη αντίληψη
εκείνου που ενεργεί την επίδοση να έχουν ηλικία κατώτερη των
δεκαοκτώ ετών, ούτε να είναι ψυχικά ασθενή ή να τελούν προφανώς υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή ανάλογης ουσίας, ούτε
να είναι παθόντες από το έγκληµα, αν η επίδοση πρόκειται να
γίνει στον κατηγορούµενο και αντιστρόφως.
2. Αν δεν βρεθεί κανείς από τους παραπάνω συγγενείς στον
τόπο της κατοικίας του αποδέκτη της επίδοσης, αυτή γίνεται
στον γραµµατέα της εισαγγελίας του πληµµελειοδικείου στην περιφέρεια του οποίου διενεργείται ή έχει διενεργηθεί η ανάκριση
ή προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. Ο γραµµατέας της εισαγγελίας φυλάσσει τα επιδιδόµενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για
κάθε κατηγορούµενο φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου µπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούµενος και ο
συνήγορός του.
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Άρθρο 158. - Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς. Αν αυτός
στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση υπηρετεί στις ένοπλες
δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας γενικά, η επίδοση γίνεται
στον ίδιο προσωπικά και αν τούτο είναι ανέφικτο, διαµέσου του
αµέσως προϊσταµένου του. Η επίδοση σε όσους ανήκουν στο εµπορικό ναυτικό ή στην πολιτική αεροπορία γίνεται σύµφωνα µε
το άρθρο 155. Συγχρόνως όµως ανακοινώνεται στον διευθυντή
της ατµοπλοϊκής ή της αεροπορικής εταιρίας του αποδέκτη της
επίδοσης.
Άρθρο 159. - Επίδοση σε όσους κρατούνται. Αν ο ενδιαφερόµενος κρατείται στη φυλακή ή σε άλλον καθορισµένο για την
κράτηση τόπο, η επίδοση γίνεται στον τόπο αυτόν µε κάποιον
από τους υπαλλήλους του καταστήµατος κράτησης. Σε αυτήν
την περίπτωση ως σύνοικοι του ενδιαφεροµένου κατά την έννοια
αυτού του άρθρου θεωρούνται ο διευθυντής της φυλακής ή του
καταστήµατος ή ο αναπληρωτής τους.
Άρθρο 160. - Διαβίβαση εγγράφου µε ηλεκτρονικά ή µηχανικά
µέσα. Όταν πρόκειται να επιδοθεί έγγραφο σε πρόσωπο που
κρατείται σε φυλακή ή σε άλλο καθορισµένο για την κράτηση
τόπο ή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο, αυτό µπορεί να διαβιβασθεί και µε τηλεοµοιοτυπία ή άλλο ανάλογο µέσο. Το συντασσόµενο για την επίδοση
αυτή αποδεικτικό µπορεί να διαβιβαστεί σε αυτόν που παράγγειλε την επίδοση αυτή µε ίδιο τρόπο.
Άρθρο 161. - Ανακοίνωση του περιεχοµένου του εγγράφου
που επιδίδεται. Όποιος επιδίδει έγγραφο οφείλει να ανακοινώνει
το περιεχόµενο του εγγράφου στον ενδιαφερόµενο και να αναγράφει το γεγονός στο επιδοτήριο. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την πειθαρχική τιµωρία του υπαιτίου.
Άρθρο 162. - Το αποδεικτικό της επίδοσης. 1. Για την επίδοση
που ενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 155 - 160, εκείνος που την
ενεργεί οφείλει να συντάξει αποδεικτικό στον τόπο όπου αυτή
γίνεται. Στο αποδεικτικό σηµειώνεται, µε ποινή ακυρότητας της
επίδοσης, ο τόπος, το έτος, ο µήνας, η ηµέρα και, αν πρόκειται
για κλητήριο θέσπισµα ή κλήση του κατηγορουµένου, ο αριθµός
αυτού, ο καλών εισαγγελέας, ως και το ονοµατεπώνυµο του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Το αποδεικτικό υπογράφεται από το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο
και από εκείνον που ενεργεί την επίδοση. Αν το πρόσωπο αυτό
δηλώσει ότι δεν ξέρει ή δεν µπορεί να υπογράψει, ή αν αρνηθεί,
ή αν το έγγραφο που επιδίδεται επικολληθεί κατά το άρθρο 155
παρ. 2, τα γεγονότα αυτά, καθώς και το ονοµατεπώνυµο εκείνου
που αρνήθηκε να το παραλάβει κατά το άρθρο 155 παρ. 2, αναγράφονται στο αποδεικτικό. Στην περίπτωση αυτή προσλαµβάνεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση ένας µάρτυρας, του
οποίου το ονοµατεπώνυµο, η κατοικία και το επάγγελµα αναγράφονται στο αποδεικτικό. Ο µάρτυρας αυτός υπογράφει το αποδεικτικό, αν ξέρει γράµµατα.
2. Αυτός που επιδίδει οφείλει επίσης σε κάθε περίπτωση να σηµειώσει στο έγγραφο τη χρονολογία και τον τόπο της επίδοσης,
καθώς και το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε, και να υπογράψει
τη σχετική σηµείωση, αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη. Σε περίπτωση
επίδοσης βουλεύµατος ή απόφασης µε παράδοση σε ψηφιακή
µορφή, η σηµείωση του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται επί
της εκθέσεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 155.
3. Η επίδοση µπορεί να αποδεικνύεται και µε απόδειξη παραλαβής η οποία συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του εγγράφου που επιδίδεται και υπογράφεται από αυτόν προς τον οποίο
γίνεται η επίδοση ή από σύνοικό του. Η απόδειξη συντάσσεται
από τα όργανα της επίδοσης ή από τους υπαλλήλους της γραµµατείας για τις επιδόσεις που γίνονται µέσα στα δικαστικά καταστήµατα και περιέχει απαραιτήτως το ονοµατεπώνυµο εκείνου
που επιδίδει και εκείνου που παραλαµβάνει το έγγραφο, καθώς
και τον τόπο και τη χρονολογία της επίδοσης. Ο τόπος και η χρονολογία της επίδοσης σηµειώνεται και στο έγγραφο που παραδίδεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 2, αλλιώς η επίδοση
είναι άκυρη.
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Άρθρο 163. - Αποδεικτική δύναµη του επιδοτηρίου. 1. Το
αποδεικτικό της επίδοσης, που συντάσσεται σύµφωνα µε το
άρθρο 162, έχει αποδεικτική δύναµη ωσότου προσβληθεί για
πλαστότητα και επιδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί, σε καθένα που
έχει έννοµο συµφέρον. Η προσβολή του ως πλαστού δεν εµποδίζει την ποινική δίκη να προχωρήσει, αν το δικαστήριο κρίνει ότι
αυτός στον οποίο έγινε η επίδοση πληροφορήθηκε εµπρόθεσµα
το περιεχόµενο του εγγράφου που επιδόθηκε. Το ίδιο εφαρµόζεται και όταν λείπει κάποιο στοιχείο που αναφέρεται στο κύρος
του αποδεικτικού εγγράφου. Το ζήτηµα της εµπρόθεσµης γνώσης οφείλει το δικαστήριο να το κρίνει αιτιολογηµένα µε την απόφασή του για την πρόοδο ή µη της δίκης.
2. Τα αποδεικτικά επίδοσης καταδικαστικών αποφάσεων ουδέποτε καταστρέφονται.
Άρθρο 164. - Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση. 1. Εκείνος που κάνει την επίδοση, και από ασυγχώρητη
αµέλεια παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 155-160 και 162,
τιµωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και ιδίως όταν αυτή προκύπτει από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική υπόθεση επιβάλλει
υποχρεωτικά στον υπαίτιο την πειθαρχική ποινή επίπληξης ή
προστίµου πενήντα έως εκατόν πενήντα (50 έως 150) ευρώ ή και
τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι πειθαρχικές διατάξεις
από τις οποίες διέπεται, ανάλογα µε το βαθµό της υπαιτιότητάς
του. Αν η παράβαση είναι και αξιόποινη µπορεί να επιβληθεί και
η προβλεπόµενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση επιδίδεται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται
µε επιµέλεια του εισαγγελέα της έδρας στην προϊσταµένη αρχή
αυτού που ενήργησε την επίδοση. Αν ο υπαίτιος δεν παρίσταται,
έχει δικαίωµα να ζητήσει, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τότε
που του επιδόθηκε η απόφαση την αναθεώρησή της από το ίδιο
δικαστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση συντάσσεται έκθεση από
τον γραµµατέα.
2. Όσοι αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο που τους επιδίδεται ή να υπογράψουν το επιδοτήριο τιµωρούνται για απείθεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.
Άρθρο 165. - Κοινοποίηση. 1. Η κοινοποίηση γίνεται προφορικά
από τον δικαστή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτικό υπάλληλο
στους παρόντες διαδίκους, µάρτυρες, πραγµατογνώµονες, τεχνικούς συµβούλους, συνηγόρους ή αντικλήτους των διαδίκων.
Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο
151. Η κοινοποίηση που γίνεται στο ακροατήριο µνηµονεύεται
στα πρακτικά της συνεδρίασης.
2. Η κοινοποίηση των βουλευµάτων και των διατάξεων του
ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται µόλις αυτά εκδοθούν µε
παράδοση αντιγράφου από τον γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου ή του ανακριτή στον γραµµατέα της εισαγγελίας ή µε
προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγγελέα. Όποιος ενεργεί
την κοινοποίηση συντάσσει γι’ αυτήν έκθεση, που υπογράφεται
από τον ίδιο και τον γραµµατέα της εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται ότι
έγινε την τρίτη ηµέρα από την ηµέρα που εκδόθηκε το βούλευµα
ή η διάταξη.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 166. - Προθεσµία για την εµφάνιση στο ακροατήριο. 1.
Όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία
εµφάνισης των διαδίκων, των µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων
στο ακροατήριο ορίζεται σε δεκαπέντε ηµέρες. Αν αυτός που
κλητεύεται διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαµονής,
η προθεσµία αυτή είναι τριάντα ηµερών, αν η διαµονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ηµερών σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Η προθεσµία αρχίζει την εποµένη της επίδοσης και λήγει
την προηγούµενη της ηµέρας της δικασίµου.
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Άρθρο 167. - Συνέπειες µη τήρησης των προθεσµιών εµφάνισης στο ακροατήριο. Η µη τήρηση των προθεσµιών που καθορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, συνεπάγεται την ακυρότητα
της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 175 παρ. 2).
Άρθρο 168. - Υπολογισµός των προθεσµιών. 1. Οι προθεσµίες
που ορίζονται στον κώδικα υπολογίζονται σύµφωνα µε το καθιερωµένο ηµερολόγιο. Όταν η προθεσµία ορίζεται σε έτη, λήγει
µόλις περάσει η αντίστοιχη ηµεροµηνία του τελευταίου έτους.
Όταν η προθεσµία ορίζεται σε µήνες, λήγει µόλις περάσει η
ηµέρα του τελευταίου µήνα που αντιστοιχεί αριθµητικά στην
ηµέρα έναρξης, και αν δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία υπολογίζεται η τελευταία ηµέρα του µήνα. Όταν η προθεσµία ορίζεται
σε ηµέρες, δεν υπολογίζεται η ηµέρα µε την οποία συµπίπτει το
χρονικό σηµείο ή το γεγονός από το οποίο αρχίζει να τρέχει η
προθεσµία. Αν η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας είναι εξαιρετέα, η προθεσµία παρεκτείνεται έως και την εποµένη µη εξαιρετέα ηµέρα. Η εικοσιτετράωρη προθεσµία διαρκεί όλη την
επόµενη ηµέρα µετά την έναρξή της.
2. Η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας για την υποβολή δηλώσεων, την κατάθεση εγγράφων ή την άσκηση ενδίκων µέσων, θεωρείται ότι λήγει την στιγµή που λήγει η τελευταία εργάσιµη ώρα
του αρµόδιου δικαστικού γραφείου.
Άρθρο 169. - Σύντµηση της προθεσµίας. 1. Ο εισαγγελέας που
διατάσσει την επίδοση της κλήσης µπορεί, αν συντρέχουν κατά
την κρίση του κίνδυνος παραγραφής ή άλλοι εξαιρετικοί λόγοι
που µνηµονεύονται στην παραγγελία προς επίδοση, να συντµήσει την προθεσµία εµφάνισης των κατηγορουµένων, των µαρτύρων και των πραγµατογνωµόνων στο ακροατήριο σε οκτώ κατ’
ανώτατο όριο ηµέρες, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα γνωστής
διαµονής στην ηµεδαπή.
2. Ο διάδικος προς όφελος του οποίου ορίζεται κάποια προθεσµία µπορεί να παραιτηθεί ή να συναινέσει στη σύντµησή της
µε γραπτή ή προφορική δήλωσή του στο γραµµατέα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. Για τη δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση. Ανάκληση της δήλωσης δεν επιτρέπεται εκτός αν µετά τη
δήλωση προκύψουν λόγοι που να δικαιολογούν νέα προθεσµία
σε αυτόν που παραιτήθηκε, οπότε ο τελευταίος µπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα να προσδιοριστεί νέα δικάσιµος και, αν
δεν του δοθεί, να ζητήσει από το δικαστήριο αναβολή της συζήτησης.
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 170. - Διάκριση ακυροτήτων. Oι ακυρότητες διακρίνονται
σε σχετικές και απόλυτες.
Άρθρο 171. - Απόλυτη ακυρότητα. Απόλυτη ακυρότητα υπάρχει:
1. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν: α) τη σύνθεση
του δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών και του
παρόντος κώδικα για ακυρότητα εξαιτίας κακής σύνθεσής του, β)
την κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα και την υποχρεωτική συµµετοχή του στη διαδικασία στο ακροατήριο και σε
πράξεις της προδικασίας που ορίζονται στον νόµο, γ) την αναστολή της ποινικής δίωξης σε όσες περιπτώσεις την επιβάλλει
υποχρεωτικά ο νόµος, δ) την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την
υπεράσπιση του κατηγορουµένου ή του προσώπου στο οποίο
αποδίδεται η πράξη κατά την προκαταρκτική εξέταση και την
άσκηση των δικαιωµάτων που τους παρέχονται από τον νόµο, την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύµφωνο
για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα και τον Χάρτη Θεµελιωδών
Ελευθεριών της Ε.Ε.
2. Αν ο κατηγορούµενος ζήτησε να ασκήσει δικαίωµα που του
παρέχεται από τον νόµο και το δικαστήριο του το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για την σχετική αίτηση.
3. Αν ο υποστηρίζων την κατηγορία παρέστη παράνοµα στην
διαδικασία του ακροατηρίου.
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Άρθρο 172. - Σχετική ακυρότητα. 1. Σχετική ακυρότητα επέρχεται
σε κάθε περίπτωση που ο νόµος απαγγέλλει ακυρότητα που δεν
υπάγεται στις περιπτώσεις του προηγούµενου άρθρου.
2. Σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο επέρχεται επίσης και όταν ο εισαγγελέας ή ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν
δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από τον νόµο και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για την σχετική
αίτηση.
Άρθρο 173. - Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για
τα δικαστικά τέλη και τα ένσηµα. Με την επιφύλαξη αντίθετης
ρύθµισης, αν δικαστής ή οποιοσδήποτε δηµόσιος υπάλληλος που
εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, συντάξει ή δεχθεί έγγραφο, το οποίο δεν έχει ή έχει ελλιπές το τέλος ή το ένσηµο που
επιβάλλεται από τον νόµο, η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη,
ούτε η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας που ασκήθηκε µε αυτήν.
Άρθρο 174. - Πρόταση της ακυρότητας. 1. Η απόλυτη ακυρότητα
λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας ακόµη και στον Άρειο Πάγο. Αν η απόλυτη
ακυρότητα αναφέρεται σε πράξεις της προδικασίας µπορεί να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως ή να προταθεί ωσότου γίνει αµετάκλητη η παραποµπή στο ακροατήριο.
2. Η σχετική ακυρότητα µπορεί να προταθεί από τον εισαγγελέα
ή από τους διαδίκους που έχουν συµφέρον. Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί
έως το τέλος της. Αν αναφέρεται σε πράξη της διαδικασίας στο
ακροατήριο, κύριας ή προπαρασκευαστικής, πρέπει να προταθεί
ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε τελευταίο βαθµό.
3. Εκτός από την απόλυτη ακυρότητα που αναφέρεται στο
άρθρο 171, η σχετική ακυρότητα που προήλθε από ενέργεια ή παράλειψη του εισαγγελέα ή του διαδίκου ή που έγινε δεκτή ρητά
από αυτούς, δεν µπορεί να προταθεί από τους ίδιους.
Άρθρο 175. - Πότε καλύπτεται η ακυρότητα. 1. Ακυρότητα που
δεν προτάθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο καλύπτεται.
2. Η ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο ή του κλητηρίου
θεσπίσµατος και του καταλόγου των µαρτύρων, η ακυρότητα της
επίδοσης ή της κοινοποίησής τους, καθώς και η ακυρότητα που
αναφέρεται στο άρθρο 167 καλύπτονται, αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη εµφανιστεί και δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την
πρόοδό της, µέχρι να αρχίσει για πρώτη φορά η αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο. Μπορεί όµως το δικαστήριο να αναβάλει
τη συζήτηση, αν κρίνει ότι από την ακυρότητα, µολονότι δεν προτάθηκε, είναι δυνατό να προξενηθεί βλάβη στην υπεράσπιση του
κατηγορουµένου.
Άρθρο 176. - Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων
πράξεων. 1. Αρµόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της
προδικασίας είναι το δικαστικό συµβούλιο, ενώ των πράξεων της
διαδικασίας στο ακροατήριο, κύριας και προπαρασκευαστικής, το
δικαστήριο που αναλαµβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας. Αν
κατά του βουλεύµατος ή της απόφασης ασκήθηκε ένδικο µέσο, η
αρµοδιότητα για την κήρυξη της ακυρότητας ανήκει στο συµβούλιο ή το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο µέσο.
2. Η ακυρότητα µιας πράξης καθιστά άκυρες και τις εξαρτηµένες από αυτήν µεταγενέστερες πράξεις της ποινικής διαδικασίας.
Ο δικαστής µπορεί να κηρύξει άκυρες και πράξεις σύγχρονες ή
προγενέστερες, µόνο όταν είναι συναφείς µε εκείνη που ακυρώθηκε.
3. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο κηρύσσοντας την
ακυρότητα διατάσσει την επανάληψη των άκυρων πράξεων, αν
τούτο είναι αναγκαίο και εφικτό.
4. Η απαγγελία της ακυρότητας έχει ως συνέπεια την επιστροφή της διαδικασίας στο στάδιο ή στον βαθµό στον οποίο
έλαβε χώρα η άκυρη πράξη, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά
στον νόµο. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση των
σχετικών ακυροτήτων που αφορούν τις αποδείξεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

5. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου ο δικαστής ή άλλος υπάλληλος που
εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, αν αντιληφθεί κάποιον
λόγο ακυρότητας για πράξη που τέλεσε ο ίδιος, έχει υποχρέωση,
αν είναι δυνατό, να την επαναλάβει αµέσως.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 177. - Αρχή της ηθικής απόδειξης. 1. Οι δικαστές δεν
ακολουθούν νοµικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όµως να αποφασίζουν κατά την πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της
συνείδησής τους και οδηγούµενοι από την απροσωπόληπτη κρίση
που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την αλήθεια των
πραγµατικών περιστατικών, την αξιοπιστία των µαρτύρων και την
αξία των άλλων αποδείξεων, αιτιολογώντας πάντοτε ειδικά και εµπεριστατωµένα µε ποια αποδεικτικά µέσα και µε ποιους συλλογισµούς σχηµάτισαν τη δικανική τους κρίση.
2. Αποδεικτικά µέσα, που έχουν αποκτηθεί µε αξιόποινες πράξεις ή µέσω αυτών, δεν λαµβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία.
Άρθρο 178. - Αποδεικτικά µέσα. Βάρος απόδειξης.
1.
Στην ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών
µέσων. Κυριότερα αποδεικτικά µέσα στην ποινική διαδικασία είναι:
α) οι ενδείξεις· β) η αυτοψία· γ) η πραγµατογνωµοσύνη· δ) η οµολογία του κατηγορουµένου· ε) οι µάρτυρες και στ) τα έγγραφα.
2. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα
τα αποδεικτικά µέσα, που θεµελιώνουν την ενοχή ή κατατείνουν
στην αθωότητα του κατηγορουµένου καθώς και κάθε στοιχείο που
αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιµέτρηση της
ποινής. Ο κατηγορούµενος δεν είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγµατικά περιστατικά που επικαλείται υπέρ του. Οι δικαστές είναι υποχρεωµένοι να ερευνούν
µε επιµέλεια κάθε στοιχείο ή αποδεικτικό µέσο που επικαλέστηκε
υπέρ αυτού ο κατηγορούµενος, αν αυτό είναι χρήσιµο για να εξακριβωθεί η αλήθεια.
3. Οποιαδήποτε αµφιβολία περί της ενοχής είναι προς όφελος
του κατηγορουµένου ή του υπόπτου.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ
Άρθρο 179. - Ενδείξεις. Ενδείξεις είναι τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία συνάγεται κατά λογική ακολουθία η ύπαρξη ή
ανυπαρξία κάποιου άλλου γεγονότος.
Άρθρο 180. - Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία. 1. Αυτοψία
µπορεί να γίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε τόπους, πράγµατα ή ανθρώπους για να βεβαιωθούν η τέλεση και οι περιστάσεις
του εγκλήµατος.
2. Αν το έγκληµα δεν άφησε ίχνη ή άλλα υλικά ευρήµατα ή αν
αυτά εξαλείφθηκαν ή αλλοιώθηκαν, εκείνος που ενεργεί την αυτοψία περιγράφει την παρούσα κατάσταση των πραγµάτων, ελέγχοντας συνάµα κατά το δυνατό και την προηγούµενη.
3. Για την αυτοψία συντάσσεται έκθεση (άρθρα 148 κ.ε.). Αν η
αυτοψία έγινε από το δικαστήριο ή µέλος αυτού, οι σχετικές διαπιστώσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να διατυπώνονται στην έκθεση ή στα πρακτικά, όπου
καταχωρίζεται η διενέργεια της αυτοψίας, αξιολογικές κρίσεις για
την ενοχή ή την αθωότητα οποιουδήποτε προσώπου.
Άρθρο 181. - Απεικονίσεις και πειράµατα. Κατά τη διεξαγωγή
της αυτοψίας εκείνος που την ενεργεί µπορεί να προβεί είτε ο
ίδιος είτε µε τη συνδροµή ειδικού υπαλλήλου ή εµπειρογνώµονα
σε ιχνογραφήµατα, φωτογραφήσεις ή απεικονίσεις και ιδίως να
πάρει δακτυλικά ή άλλα αποτυπώµατα. Μπορεί επίσης να προχωρήσει σε πειράµατα µε περιεχόµενο την αναπαράσταση του εγ-
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κλήµατος ή την εξακρίβωση άλλων περιστατικών που είναι χρήσιµα για την ανακάλυψη της αλήθειας. Κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων απαγορεύεται η δηµοσιότητα από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος να διαταραχθεί η δηµόσια τάξη.
Άρθρο 182. - Πρόσληψη µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων.
Κατά την αυτοψία µπορούν να προσληφθούν µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες, που ορκίζονται νοµότυπα, για να γίνει ο καθορισµός πραγµάτων ή τόπων ή της ταυτότητας προσώπων ή για να
δοθούν άλλα χρήσιµα στοιχεία.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Α) Πραγµατογνώµονες
Άρθρο 183. - Πότε διατάσσεται πραγµατογνωµοσύνη. Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισµένης επιστήµης ή τέχνης για να γίνει
ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί
υπάλληλοι ή το δικαστήριο µπορούν αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση
κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγµατογνωµοσύνη. Η πραγµατογνωµοσύνη διατάσσεται υποχρεωτικά, αν ο
νόµος ρητά επιβάλλει τη διεξαγωγή της.
Άρθρο 184. - Αριθµός των πραγµατογνωµόνων. Αν η πραγµατογνωµοσύνη δεν µπορεί να γίνει σε εργαστήριο που ιδρύθηκε ειδικά από τον νόµο καθώς και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις,
διορίζονται δύο ή περισσότεροι πραγµατογνώµονες. Σε επείγουσες ή µικρότερης σηµασίας περιπτώσεις µπορεί να διοριστεί µόνο
ένας. Ο διορισµός τους σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις
µπορεί να γίνει και προφορικά, επακολουθεί όµως η σύνταξη του
εγγράφου.
Άρθρο 185. - Πίνακας πραγµατογνωµόνων. Το συµβούλιο των
πληµµελειοδικών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, καταρτίζει µέσα στο τρίτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου
κάθε χρόνο πίνακα πραγµατογνωµόνων κατά ειδικότητες από
πρόσωπα που διαµένουν στην έδρα του και είναι κατάλληλα για
τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης, προτιµώντας δηµόσιους
υπαλλήλους. Στον πίνακα περιλαµβάνονται παιδοψυχίατροι και
παιδοψυχολόγοι, και ελλείψει αυτών, ψυχίατροι και ψυχολόγοι
εξειδικευµένοι στα θέµατα γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών. Ο πίνακας υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών, που έχει το δικαίωµα να ζητήσει τον Οκτώβριο από το
συµβούλιο των εφετών τη µεταρρύθµισή του. Το συµβούλιο των
εφετών αποφαίνεται σχετικά τον Νοέµβριο. Ο πίνακας, αφού οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο ακροατήριο του πληµµελειοδικείου και ανακοινώνεται τον Δεκέµβριο κάθε χρόνου από τον
εισαγγελέα πληµµελειοδικών στους ανακριτικούς υπαλλήλους της
περιφέρειας. Κάθε χρόνο ισχύει, ωσότου συνταχθεί νέος πίνακας,
ο πίνακας που συντάχθηκε το προηγούµενο έτος.
Άρθρο 186. - Εκλογή και διορισµός πραγµατογνωµόνων. Ο διορισµός των πραγµατογνωµόνων πρέπει να γίνεται µε κάθε επιµέλεια από τον ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο, µε
επιλογή ανάµεσα στα πρόσωπα που αναγράφονται στον πίνακα ο
οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 185. Μόνο αν δεν
υπάρχει τέτοιος πίνακας ή δεν περιέχει τις ειδικότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης που έχει διαταχθεί, ή αν οι αναγραφόµενοι στον πίνακα δεν βρίσκονται στην
περιφέρεια του οργάνου που τους διορίζει, είναι δυνατό να διοριστούν και πρόσωπα που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα. Ο διορισµός πραγµατογνωµόνων µε αυτό τον τρόπο γίνεται και όταν
υπάρχουν πραγµατογνώµονες ειδικά διορισµένοι µε νόµο, αν εκείνος που ενεργεί την ανάκριση µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα
πληµµελειοδικών κρίνει αιτιολογηµένα ότι τούτο είναι αναγκαίο.
Το ίδιο δικαίωµα έχει και το δικαστήριο. Διορίζεται και ειδικός
πραγµατογνώµονας που δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα, αν το
υποδείξουν οι πραγµατογνώµονες που έχουν διοριστεί. Κατά την
επιλογή των πραγµατογνωµόνων το όργανο που τους διορίζει
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οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και την προηγούµενη απασχόληση
των πραγµατογνωµόνων του πίνακα και να αποφεύγει χωρίς σοβαρό λόγο να αναθέτει πραγµατογνωµοσύνη στον ίδιο πραγµατογνώµονα, αν υπάρχουν στον πίνακα άλλοι της ίδιας ειδικότητας
που δεν διορίστηκαν στον ίδιο χρόνο. Γι’ αυτό το σκοπό τηρείται
σε κάθε δικαστήριο ενιαίο βιβλίο για τους πραγµατογνώµονες που
διορίζονται σύµφωνα µε την ειδικότητά τους.
Άρθρο 187. - Προκαταρκτική πραγµατογνωµοσύνη. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, και ιδίως όταν δεν είναι δυνατό να
διοριστεί τακτικός πραγµατογνώµονας, µπορεί να µην τηρηθούν
οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου και να ανατεθεί σε ειδικό
να ενεργήσει προκαταρκτική πραγµατογνωµοσύνη. Ο πραγµατογνώµονας αυτός προβαίνει στις πρώτες βεβαιώσεις, εξασφαλίζει κατά το δυνατό τη διατήρηση των αντικειµένων που
πρόκειται να εξεταστούν και συντάσσει σχετική έκθεση. Αµέσως
µετά διορίζεται τακτικός πραγµατογνώµονας σύµφωνα µε το
προηγούµενο άρθρο.
Άρθρο 188. - Ποιοι δεν διορίζονται. 1. Δεν µπορούν να διοριστούν πραγµατογνώµονες: α) όσοι δεν συµπλήρωσαν το 21ο
έτος της ηλικίας τους· β) όσοι έχουν τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση· γ) όσοι καταδικάστηκαν για κακούργηµα ή πληµµέληµα που συνεπάγεται τη στέρηση των πολιτικών τους
δικαιωµάτων ή την αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων (άρθρο
60 ΠΚ) ή παραπέµφθηκαν αµετάκλητα για εγκλήµατα που συνεπάγονται τέτοιες στερήσεις, καθώς και εκείνοι από τους οποίους
έχει αφαιρεθεί η άδεια να ασκούν το επάγγελµά τους, όσο χρόνο
διαρκούν οι στερήσεις αυτές· δ) όσοι έχουν συµπράξει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση της παρούσας κατάστασης
του αντικειµένου της πραγµατογνωµοσύνης· ε) όσοι αναφέρονται στα άρθρα 209 παρ.2 και 210 στ) σύζυγοι ή συνδεόµενοι µε
σύµφωνο συµβίωσης ή συγγενείς των διαδίκων εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό.
2. Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, η πραγµατογνωµοσύνη είναι
άκυρη.
Άρθρο 189. - Υποχρέωση των πραγµατογνωµόνων να αποδεχτούν τον διορισµό τους. Ο διοριζόµενος πραγµατογνώµονας
είναι υποχρεωµένος να δεχτεί την εντολή που του ανατέθηκε, αν
είναι δηµόσιος υπάλληλος ή ασκεί νόµιµα επιστήµη, τέχνη ή
επάγγελµα που η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την ενέργεια
της πραγµατογνωµοσύνης. Αν αδικαιολόγητα, κατά την κρίση
εκείνου που τον διόρισε, δεν δεχτεί την εντολή, τιµωρείται για
απείθεια κατά τις διατάξεις του ποινικού κώδικα. Όταν τελειώσει
την πραγµατογνωµοσύνη, έχει το δικαίωµα να πάρει τη νόµιµη
αµοιβή και τα έξοδα που κατέβαλε.
Άρθρο 190. - Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης. 1.
Αν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 188 ή κάποιος λόγος για εξαίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 191, ο πραγµατογνώµονας που διορίστηκε έχει την υποχρέωση να ζητήσει την
απαλλαγή του από εκείνον που τον διόρισε. Μπορεί επίσης να
ζητήσει την απαλλαγή του, αν υπάρχει κάποιο άλλο σοβαρό κώλυµα, το οποίο θα εκτιµηθεί από το όργανο που τον διόρισε.
2. Εκείνος που προέβη στο διορισµό έχει το δικαίωµα µε αιτιολογηµένη απόφαση ή διάταξή του να αντικαταστήσει τον πραγµατογνώµονα που αµελεί, όπως και εκείνον στον οποίο
παρουσιάζεται µετά την αποδοχή σοβαρό κώλυµα να ενεργήσει
την πραγµατογνωµοσύνη.
Άρθρο 191. - Εξαίρεση πραγµατογνωµόνων. Οι πραγµατογνώµονες µπορούν να εξαιρεθούν για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 15 που εφαρµόζονται ανάλογα. Δεν αποτελεί
όµως λόγο για εξαίρεση του πραγµατογνώµονα το ότι στην ίδια
υπόθεση γνωµοδότησε ο ίδιος ως πραγµατογνώµονας σε άλλο
θέµα.
Άρθρο 192. - Δικαίωµα εξαίρεσης. Δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι και µπορούν να το ασκήσουν ωσότου οι πραγµατογνώµονες αρχίσουν
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το έργο τους. Γι’ αυτό το λόγο εκείνος που διόρισε τους πραγµατογνώµονες πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιήσει εγγράφως ταυτόχρονα τα ονοµατεπώνυµά τους στον εισαγγελέα
και στους διαδίκους, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή αν συντρέχει
η περίπτωση του άρθρου 187. Η µη έγγραφη γνωστοποίηση των
ονοµατεπωνύµων των πραγµατογνωµόνων παρέχει το δικαίωµα
να ζητηθεί η εξαίρεσή τους και µετά την παράδοση της έκθεσης
πραγµατογνωµοσύνης έως την διαβίβαση της δικογραφίας από
τον ανακριτή στον εισαγγελέα, αν ο διορισµός έγινε στην προδικασία ή έως την ορκωµοσία των πραγµατογνωµόνων, αν ο διορισµός έγινε στο ακροατήριο.
Άρθρο 193. - Απόφαση εξαίρεσης. 1. Ως προς την αίτηση για
εξαίρεση αποφαίνεται αµετάκλητα µε διάταξή του εκείνος που
διόρισε τον πραγµατογνώµονα. Σε περίπτωση που πραγµατογνώµονας διορίστηκε από το δικαστήριο, αυτό εκδίδει ιδιαίτερη
απόφαση. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διορίζεται άλλος πραγµατογνώµονας.
2. Την εξαίρεση πραγµατογνωµόνων που διορίστηκαν κατά την
προκαταρκτική εξέταση ή κατά την αυτεπάγγελτη προανάκριση
από τον ανακριτικό υπάλληλο, την αποφασίζει ο εισαγγελέας.
Εξαιτίας του γεγονότος αυτού δεν κωλύεται πάντως η ενέργεια
της πραγµατογνωµοσύνης.
3. Οι πράξεις πραγµατογνωµοσύνης στις οποίες πήρε µέρος
εκείνος που εξαιρέθηκε είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Άρθρο 194. - Όρκος των πραγµατογνωµόνων. 1. Οι πραγµατογνώµονες δίδουν τον ακόλουθο όρκο: «Δηλώνω, επικαλούµενος
την τιµή και τη συνείδησή µου, ότι θα διενεργήσω µε πλήρη αµεροληψία και επιµέλεια και µε κάθε µυστικότητα την πραγµατογνωµοσύνη που µου ανατέθηκε, έχοντας µοναδικό σκοπό την
εξακρίβωση της αλήθειας». Όσοι έχουν ήδη δώσει όρκο ως
πραγµατογνώµονες, δεν χρειάζεται να ορκισθούν.
2. Αν ο πραγµατογνώµονας δεν δώσει τον όρκο σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο, η πραγµατογνωµοσύνη είναι
άκυρη.
Άρθρο 195. - Πώς τίθενται τα ζητήµατα στους πραγµατογνώµονες. 1. Εκείνος που διατάσσει την πραγµατογνωµοσύνη επισηµαίνει στους πραγµατογνώµονες την υποχρέωσή τους κατά
το άρθρο 207 παρ. 1 εδάφιο β και καθορίζει τα ζητήµατα για τα
οποία κυρίως θα διεξαχθεί, έχοντας υπόψη και τις τυχόν προτάσεις των διαδίκων. Έχει επίσης το δικαίωµα να θέσει προθεσµία
για την διεξαγωγή της, που µπορεί να παραταθεί σε περίπτωση
ανάγκης.
2. Στους πραγµατογνώµονες µπορεί να ανατεθεί σε κάθε στάδιο της ανάκρισης η λύση νέων ζητηµάτων. Οι πραγµατογνώµονες δεν περιορίζονται µόνο στην έρευνα των ζητηµάτων που
τους τέθηκαν, αν ως ειδικοί θεωρούν άξια λόγου και άλλα ζητήµατα. Μπορούν επίσης να ζητήσουν διευκρινίσεις για τα ζητήµατα που τους τέθηκαν.
3. Αν για την διεξαγωγή της πραγµατογνωµοσύνης είναι απαραίτητη η καταστροφή ή η αλλοίωση του πράγµατος που αποτελεί αντικείµενό της, οι πραγµατογνώµονες οφείλουν, αν είναι
δυνατό, να µην εξετάσουν και να διαφυλάξουν ένα κοµµάτι του
πράγµατος. Πριν από την ολική ή µερική καταστροφή ή αλλοίωση του πράγµατος οι πραγµατογνώµονες οφείλουν να ειδοποιήσουν µε τον ανακριτή τον κατηγορούµενο και τους άλλους
διαδίκους, για να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους που αναφέρονται στα άρθρα 191-193. Ειδοποίηση δεν γίνεται, όταν υπάρχει
από την αναβολή κίνδυνος που καθορίζεται ειδικά από τους
πραγµατογνώµονες στην έκθεσή τους.
Άρθρο 196. - Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγµατογνώµονες. Πληροφόρησή τους. 1. Εκείνος που διέταξε την
πραγµατογνωµοσύνη, αν το κρίνει σκόπιµο, µπορεί να παρευρίσκεται στη διεξαγωγή της, οπότε σχετική αναφορά γίνεται στην
έκθεση. Αν την πραγµατογνωµοσύνη τη διέταξε δικαστήριο, η
παράσταση στη διεξαγωγή της µπορεί να ανατεθεί σε ένα από
τα µέλη του ή και σε άλλον δικαστή ή ανακριτικό υπάλληλο.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογηµένη
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απόφαση ή διάταξη του οργάνου που τους διορίζει, µπορεί να
επιτραπεί στους πραγµατογνώµονες, αν βεβαιώσουν ότι το
έχουν απόλυτη ανάγκη, να αναγνώσουν έγγραφα της διαδικασίας ή να ζητήσουν διαµέσου του ανακριτικού υπαλλήλου που
τους διόρισε ή του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση, πληροφορίες από τους µάρτυρες ή τους κατηγορουµένους.
Άρθρο 197. - Ουσιαστικές διαφωνίες. Διόρθωση και επανάληψη. 1. Αν κατά τη διάρκεια της πραγµατογνωµοσύνης προκύψουν ουσιαστικές διαφωνίες µεταξύ τους, οι πραγµατογνώµονες
το αναφέρουν χωρίς χρονοτριβή σε εκείνον που τους διόρισε, ο
οποίος διορίζει και άλλον ή και άλλους πραγµατογνώµονες που
συµπράττουν µε όσους ορίστηκαν αρχικά.
2. Αν οι γνώµες των πραγµατογνωµόνων διαφέρουν και πάλι
µεταξύ τους σε σηµαντικό βαθµό ή αν η γνωµοδότηση που παρέδωσαν είναι ασαφής, αόριστη ή αντιφατική ή αντίθετη σε άλλα
περιστατικά που βεβαιώθηκαν στο βαθµό που χρειάζεται, διατάσσεται νέα πραγµατογνωµοσύνη, εφόσον οι αµφιβολίες που
δηµιουργήθηκαν δεν φαίνεται πιθανό πως θα εκλείψουν και µετά
την τυχόν επιστροφή για διόρθωση της γνωµοδότησης στους ίδιους πραγµατογνώµονες. Η νέα πραγµατογνωµοσύνη γίνεται από
άλλους πραγµατογνώµονες, στους οποίους µπορεί να προστεθούν και ένας ή περισσότεροι από εκείνους που διορίστηκαν την
πρώτη φορά.
Άρθρο 198. - Κατάρτιση και παράδοση της γνωµοδότησης. Η
γνωµοδότηση των πραγµατογνωµόνων πρέπει να είναι γραπτή
και αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει επίσης αιτιολογηµένη την
γνώµη της µειοψηφίας, αν υπάρχει. Η γνωµοδότηση παραδίδεται
στον ανακριτικό υπάλληλο ή στο δικαστήριο που διόρισε τους
πραγµατογνώµονες. Για την παράδοση συντάσσεται έκθεση ή
γίνεται αναφορά στα πρακτικά της συνεδρίασης. Κατά την κύρια
διαδικασία η γνωµοδότηση µπορεί να γίνει και προφορικά, οπότε
τα ουσιαστικά της σηµεία καταχωρίζονται στα πρακτικά.
Άρθρο 199. - Πραγµατογνωµοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθηµα αιδούς. 1. Κανένα πρόσωπο δεν είναι
υποχρεωµένο να ανεχθεί την εξέταση του σώµατός του από
πραγµατογνώµονα κατά τρόπο που θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
2. Αν από την πραγµατογνωµοσύνη είναι ενδεχόµενο να αισθανθεί ντροπή ο εξεταζόµενος, εκείνος που διατάσσει την
πραγµατογνωµοσύνη του ανακοινώνει ότι µπορεί να ζητήσει να
παρευρεθεί κατά την εξέτασή του πρόσωπο της εµπιστοσύνης
του. Τέτοια αίτηση δεν γίνεται δεκτή, αν παρουσιάζεται ανυπέρβλητο κώλυµα να παραστεί έγκαιρα το πρόσωπο που υποδείχθηκε. Το κώλυµα µνηµονεύεται ειδικά στην έκθεση που
συντάσσεται.
Άρθρο 200 . - Ψυχιατρική πραγµατογνωµοσύνη. 1. Σε περίπτωση πραγµατογνωµοσύνης που αφορά τη διανοητική υγεία
του κατηγορουµένου µπορεί ο ανακριτής µε σύµφωνη γνώµη του
εισαγγελέα και σύµφωνη γνωµοδότηση των πραγµατογνωµόνων,
έστω και µε πλειοψηφία, και αφού ακούσει τον συνήγορο, να διατάξει την εισαγωγή του κατηγορουµένου σε δηµόσιο ψυχιατρείο
για παρατήρηση. Αν ο κατηγορούµενος δεν έχει συνήγορο, διορίζεται συνήγορος αυτεπαγγέλτως. Ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του µπορούν να προσφύγουν στο δικαστικό συµβούλιο
κατά της διάταξης αυτής του ανακριτή µέσα σε τρεις ηµέρες από
την επίδοσή της και στους δύο. Η άσκηση της προσφυγής έχει
πάντοτε ανασταλτικό αποτέλεσµα. Το συµβούλιο αποφασίζει
ανέκκλητα.
2. Αν η ανάγκη ψυχιατρικής παρατήρησης προέκυψε στο
ακροατήριο, τα παραπάνω τα διατάσσει το δικαστήριο ανεκκλήτως, αναβάλλοντας την συζήτηση ως το τέλος της ψυχιατρικής
πραγµατογνωµοσύνης.
3. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της παραµονής στο ψυχιατρείο δεν µπορεί να υπερβεί τους τρεις µήνες. Σε αυτό το διάστηµα η προσωρινή κράτηση θεωρείται ότι έχει ανασταλεί. Ο
χρόνος όµως αυτός αφαιρείται από την ποινή που επιβλήθηκε
σε περίπτωση καταδίκης.
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4. Η ψυχιατρική παρατήρηση µπορεί να διενεργηθεί στο δηµόσιο ψυχιατρείο και από πραγµατογνώµονες του πίνακα του άρθρου 185.
5. Η συνδροµή νόσου, λόγω της οποίας είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη εµφάνιση του κατηγορουµένου κατά το άρθρο 80, βεβαιώνεται µε πραγµατογνωµοσύνη, από δύο τουλάχιστον
πραγµατογνώµονες του πίνακα του άρθρου 185 που διορίζει το
δικαστήριο.
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 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 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 παραγγελιών δικαστικών ή ανακριτικών αρχών, κοινοποιούν
τα πορίσµατα των αναλύσεών τους στο ειδικό αρχείο δεδοµένων
γενετικών τύπων της παρ. 2.
Άρθρο 202. - Κυρώσεις σε πραγµατογνώµονες που αµελούν.
1. Ο πραγµατογνώµονας που δεν παρέδωσε την έκθεσή του
µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, καθώς και εκείνος που
έδειξε αµέλεια κατά τη διεξαγωγή της πραγµατογνωµοσύνης, τιµωρείται µε πρόστιµο πενήντα έως εκατόν πενήντα (50 έως 150)
ευρώ καθώς και µε την πληρωµή των εξόδων και των τυχόν ζηµιών.
2. Η καταδίκη σε πρόστιµο και η πληρωµή των εξόδων και ζηµιών που καθορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, επιβάλ-
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λονται µε διάταξη εκείνου που διόρισε τον αµελή πραγµατο- γνώµονα, ο οποίος καλείται πριν από εικοσιτέσσερις ώρες να εµφανιστεί για να δώσει εξηγήσεις είτε ο ίδιος είτε διαµέσου του
συνηγόρου του. Τις κυρώσεις της παρ. 1 επιβάλλει ο εισαγγελέας
πληµµελειοδικών αν ο πραγµατογνώµονας διορίστηκε από ανακριτικό υπάλληλο. Κατά της διάταξης που εκδόθηκε επιτρέπεται
προσφυγή µέσα σε οκτώ ηµέρες από την επίδοσή της στο δικαστικό συµβούλιο, που αποφασίζει ανεκκλήτως.
3. Αν οι πραγµατογνώµονες που διορίστηκαν στο ακροατήριο
δεν εµφανίζονται από απείθεια για να ενεργήσουν την πραγµατογνωµοσύνη, διατάσσεται η βίαιη προσαγωγή τους, που εκτελείται και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και τους
επιβάλλεται ποινή σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικά στο άρθρο
231. Αν κάποιος αρνηθεί να αποδεχθεί το διορισµό, εφαρµόζεται
εναντίον του η διάταξη του άρθρου 189.
4. Αν ο πραγµατογνώµονας που διορίστηκε δείξει αµέλεια για
την ενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης, το δικαστήριο του επιβάλλει τις ποινές που προβλέπει η παρ. 1, αµέσως κατά τη συνεδρίαση που έπρεπε να γίνει η πραγµατογνωµοσύνη, αφού
προηγουµένως ακούσει τις εξηγήσεις του υπαιτίου ή του συνηγόρου του. Η απόφαση δεν προσβάλλεται µε ένδικο µέσο.
5. Το συµβούλιο πληµµελειοδικών διαγράφει από τον πίνακα
του άρθρου 185 όποιον τιµωρήθηκε σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους. Ο διαγραµµένος δεν µπορεί να περιληφθεί
πάλι στον πίνακα, πριν περάσει τριετία.
Άρθρο 203. - Μάρτυρες µε ειδικές γνώσεις. Αν είναι αναγκαία
η κρίση προσώπων που έχουν εντελώς ειδικές γνώσεις για να
διαγνώσουν κατάσταση πραγµάτων που δεν υπάρχει πια, καλούνται και εξετάζονται ως µάρτυρες πρόσωπα που έχουν τέτοιες γνώσεις και ιδίως από αυτούς που υπηρετούν στο
εργαστήριο (άρθρο 184) ή που έχουν περιληφθεί στον πίνακα
(άρθρο 185). Αν τα πρόσωπα αυτά δεν υπάρχουν ή αδυνατούν,
η πρόσληψη γίνεται από άλλη πηγή.
Β) Τεχνικοί σύµβουλοι
Άρθρο 204. - Διορισµός τεχνικού συµβούλου. 1. Όταν διεξάγεται ανάκριση ή αυτεπάγγελτη προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, εκείνος που διατάσσει πραγµατογνωµοσύνη γνωστοποιεί
συγχρόνως στον κατηγορούµενο ή τον ύποπτο ή σε αυτόν που
υποστηρίζει την κατηγορία, σύµφωνα µε το άρθρο 192 τον διορισµό των πραγµατογνωµόνων, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της πραγµατογνωµοσύνης, καθώς και το θέµα της. Όταν
διεξάγεται πραγµατογνωµοσύνη από τα κατ’ άρθρο 184 εργαστήρια, γνωστοποιείται στα παραπάνω πρόσωπα σύµφωνα µε το
άρθρο 192 η ανάθεσή της. Μέσα στην οριζόµενη από εκείνον
που έκανε το διορισµό εύλογη προθεσµία, αυτά µπορούν να διορίσουν µε δικές τους δαπάνες τεχνικό σύµβουλο, που επιλέγεται
µεταξύ όσων έχουν την ικανότητα να διοριστούν σύµφωνα µε τον
νόµο πραγµατογνώµονες στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εκείνοι
που έκαναν τον διορισµό οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως
αυτόν που διέταξε την πραγµατογνωµοσύνη για τον διορισµό
του τεχνικού συµβούλου. Η διεξαγωγή της πραγµατογνωµοσύνης δεν εµποδίζεται από τη µη εµπρόθεσµη άσκηση του παραπάνω δικαιώµατος.
2. Η γνωστοποίηση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι
υποχρεωτική στην περίπτωση που επιβάλλεται η άµεση ενέργεια
της πραγµατογνωµοσύνης, καθώς και στην περίπτωση της προκαταρκτικής πραγµατογνωµοσύνης που προβλέπει το άρθρο
187. Αυτό δεν εµποδίζει πάντως το διορισµό τεχνικών συµβούλων από τα πρόσωπα της παρ. 1.
3. Όσα προβλέπονται στην παρ. 1 εφαρµόζονται και όταν η
πραγµατογνωµοσύνη πρόκειται να διεξαχθεί στο ακροατήριο,
εκτός αν το δικαστήριο µε αιτιολογηµένη απόφασή του κρίνει ότι
εξαιτίας αυτού µπορεί να σηµειωθεί αξιόλογη καθυστέρηση στην
εκδίκαση της υπόθεσης.
Άρθρο 205. - Αριθµός τεχνικών συµβούλων. Περισσότεροι από
ένας ύποπτοι ή κατηγορούµενοι δεν µπορούν να διορίσουν συνολικά παραπάνω από δύο τεχνικούς συµβούλους. Αν τα συµφέ-
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ροντά τους συγκρούονται, κάθε οµάδα υπόπτων ή κατηγορουµένων που έχει κοινό συµφέρον δεν µπορεί να διορίσει περισσότερους από δύο τεχνικούς συµβούλους. Το ίδιο ισχύει και όταν
εκείνοι που υποστηρίζουν την κατηγορία είναι περισσότεροι από
έναν. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση ή την προκαταρκτική
εξέταση µε διάταξή του ή το δικαστήριο µε απόφασή του, µπορούν να ρυθµίζουν αµετακλήτως για κάθε περίπτωση τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου.
Άρθρο 206. - Ποιοι δεν διορίζονται. Οι διατάξεις του άρθρου
188 ως προς τους πραγµατογνώµονες που δεν διορίζονται εφαρµόζονται ανάλογα και για τους τεχνικούς συµβούλους.
Άρθρο 207. - Δικαιώµατα του τεχνικού συµβούλου. 1. Εκείνος
που διορίστηκε τεχνικός σύµβουλος έχει το δικαίωµα να παρίσταται κατά τις εργασίες των πραγµατογνωµόνων και να λαµβάνει υπόψη του όσα έγγραφα µπορούν να έχουν υπόψη τους και
οι πραγµατογνώµονες ή να ζητεί πληροφορίες στις περιπτώσεις
που δικαιούνται και εκείνοι (άρθρο 196). Για το λόγο αυτό οι
πραγµατογνώµονες υποχρεούνται µε ποινή ακυρότητας της
πραγµατογνωµοσύνης να γνωστοποιήσουν στους τεχνικούς συµβούλους τον τόπο και το χρόνο διενέργειας της πραγµατογνωµοσύνης, καθώς και το θέµα της. Επίσης ο τεχνικός σύµβουλος
µπορεί να ζητήσει και να λάβει µε δαπάνες εκείνου που τον διόρισε αντίγραφα της έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης και των εγγράφων που την συνοδεύουν.
2. Έχει το δικαίωµα επίσης µε γραπτή αίτησή του να ζητήσει
από εκείνον που έκανε το διορισµό στην προδικασία ή από το δικαστήριο στο ακροατήριο να του επιτρέψει να εξετάσει το πρόσωπο ή το πράγµα που ήταν αντικείµενο της πραγµατογνωµοσύνης, µεριµνώντας όµως ώστε να µην προκληθεί καθυστέρηση στην ανάκριση από την εξέταση αυτή. Το όργανο στο οποίο
απευθύνεται η αίτηση αποφασίζει αµετάκλητα γι’ αυτήν και, αν την
δεχτεί, ορίζει το χρόνο και τον τόπο της εξέτασης και έναν ή περισσότερους από τους πραγµατογνώµονες ή έναν ανακριτικό
υπάλληλο ή έναν δικαστή για να παρευρεθούν κατά την εξέταση
αυτή.
Άρθρο 208. - Παρατηρήσεις του τεχνικού συµβούλου. Ο τεχνικός σύµβουλος παραδίδει τις γραπτές του παρατηρήσεις για την
πραγµατογνωµοσύνη που έγινε, είτε ο ίδιος είτε διαµέσου του
συνηγόρου εκείνου που τον διόρισε, στον αρµόδιο εισαγγελέα
ή στον ανακριτικό υπάλληλο και συντάσσεται χωριστή έκθεση. Η
παράδοση πρέπει να γίνει, µε ποινή απαραδέκτου, το αργότερο
τρεις ηµέρες πριν από την δικάσιµο που ορίζεται στην κλήτευση
του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Ο τεχνικός σύµβουλος
που διορίστηκε στο ακροατήριο οφείλει να αναπτύξει τις παρατηρήσεις του αµέσως µετά την έκθεση των πραγµατογνωµόνων,
τηρουµένων των διατυπώσεων του άρθρου 198.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Άρθρο 209. - Υποχρέωση για µαρτυρία. 1. Αν κάποιος καλείται
νόµιµα για µαρτυρία, δεν µπορεί να την αρνηθεί, εκτός από τις
εξαιρέσεις που ρητά αναγράφονται στον κώδικα.
2. Όποιος διενεργεί ανάκριση ή και το δικαστήριο µπορεί να
µην εξετάσει κάποιο µάρτυρα που είναι παράφρονας ή βρίσκεται
προφανώς σε τέτοια διανοητική κατάσταση, ώστε να µην είναι
σε θέση να παραστήσει τα γεγονότα όπως έχουν συµβεί.
Άρθρο 210. - Μη εξεταζόµενοι ως µάρτυρες στο ακροατήριο.
Με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν εξετάζονται ως µάρτυρες στο ακροατήριο: α) όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραµµατέα της ανάκρισης ή
υποβοήθησαν το έργο της ανάκρισης κατά το άρθρο 248 παρ. 4
στην ίδια υπόθεση· β) όσοι έχουν παραπεµφθεί να δικαστούν για
την ίδια πράξη, ωσότου αµετακλήτως κριθεί η ενοχή τους· γ)
όσοι κηρύχθηκαν αµετακλήτως ένοχοι για την πράξη που εκδικάζεται, και αν ακόµη δεν τους επιβλήθηκε ποινή.

Άρθρο 211. - Μαρτυρία συγκατηγορουµένου. 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 212. - Επαγγελµατικό απόρρητο των µαρτύρων. 1. Η
διαδικασία ακυρώνεται, αν εξεταστούν στην προδικασία ή στην
κύρια διαδικασία: α) τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο
371 ΠΚ, β) οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όταν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωµατικό µυστικό ή µυστικό που αφορά την ασφάλεια
του κράτους, εκτός αν ο αρµόδιος υπουργός µε αίτηση της δικαστικής αρχής ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως τους εξουσιοδοτήσει σχετικά.
2. Η απαγόρευση της παρ. 1 περ. α’ ισχύει, ακόµη και αν τα
πρόσωπα στα οποία αναφέρεται απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελµατικό απόρρητο από µέρους εκείνου που τους το εµπιστεύθηκε.
3. Οι παραπάνω µάρτυρες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν σε
αυτόν που εξετάζει, δίδοντας τον όρκο του άρθρου 219 ότι, αν
κατέθεταν, θα παραβίαζαν τα απόρρητα που µνηµονεύονται στην
παρ. 1. Ψευδής δήλωση τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες στο
άρθρο 224 ΠΚ ποινές. Η κατά την παρ. 1 ακυρότητα επέρχεται
ανεξάρτητα από το αν έγινε ή όχι η δήλωση του πρώτου εδαφίου
αυτής της παραγράφου.
Άρθρο 213. - Κλήτευση των µαρτύρων. 1. Στην προδικασία και
στο ακροατήριο οι µάρτυρες κλητεύονται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η κλήση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της αρχής που καλεί και από τον γραµµατέα, και φέρει την
επίσηµη σφραγίδα της. Επίσης πρέπει να περιέχει συνοπτική ένδειξη της υπόθεσης για την οποία πρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας, να µνηµονεύει την δικαστική αρχή στην οποία αυτός
καλείται και να αναγράφει περιληπτικά τις συνέπειες που προβλέπονται αν ο µάρτυρας δεν εµφανιστεί. Η κλήση επιδίδεται στο
µάρτυρα, σύµφωνα µε τα άρθρα 155-162, είκοσι τέσσερις ώρες
τουλάχιστον πριν από την ηµέρα για την οποία καλείται, αν πρόκειται για την προδικασία, και σύµφωνα µε τις προθεσµίες που
ορίζονται στο άρθρο 166, αν πρόκειται για το ακροατήριο.
2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση εκείνου
που ενεργεί την ανάκριση οι µάρτυρες µπορούν να κληθούν στην
προδικασία και προφορικά. Προφορική κλήτευση στο ακροατήριο µπορεί να γίνει µόνο στις περιπτώσεις που ο νόµος την επιτρέπει ρητά. Η βεβαίωση της κλήτευσης γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 165 παρ. 1.
3. Στο στάδιο της προδικασίας µπορεί και αυθόρµητα να προσέλθει κάποιος για να εξετασθεί ως µάρτυρας. Το γεγονός όµως
αυτό πρέπει να µνηµονεύεται στην έκθεση της εξέτασής του.
4. Αν ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή ο ανακριτικός υπάλληλος
δεν εξετάσει, χωρίς να υπάρχει νόµιµος λόγος, τον µάρτυρα ή
τον κατηγορούµενο που κλήτευσε και αυτός εµφανίστηκε την
ηµέρα και την ώρα που είχε οριστεί, τιµωρείται πειθαρχικά.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 4 εφαρµόζονται αναλόγως και σε αυτόν που υποστηρίζει την κατηγορία.
6. Η κλήτευση µαρτύρων τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν
αναγραφεί στην έκθεση κατάθεσης και έχουν λάβει κωδική ονοµασία, καθώς και η κλήτευση µάρτυρα ο οποίος έχει µετεγκατασταθεί, γίνεται διαµέσου της υπηρεσίας προστασίας µαρτύρων
της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η βεβαίωση της ταυτότητάς τους
καθώς και η κατάθεση των ανωτέρω µαρτύρων στο ακροατήριο
γίνεται µόνο µε τεχνικά µέσα διαµέσου της υπηρεσίας προστασίας µαρτύρων.
Άρθρο 214. - Εξέταση Προέδρου της Δηµοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εξετάζεται κατά την προδικασία στην κατοικία του. Όταν καλείται στο ακροατήριο, εξετάζεται πρώτος
και κατόπιν µπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.
Άρθρο 215. - Εξέταση υπουργών, αρχιερέων και όσων δεν
µπορούν να εµφανιστούν. 1. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι
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της Βουλής, ο πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των αναγνωρισµένων
κοµµάτων της Βουλής, οι υπουργοί και οι αρχιερείς κάθε δόγµατος ή θρησκείας εξετάζονται κατά την προδικασία στην κατοικία
τους. Το εδάφιο β’ του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως.
2. Στην κατοικία τους εξετάζονται οι µάρτυρες που λόγω ασθένειας ή γήρατος δεν µπορούν να εµφανιστούν, οπότε η ένορκη
κατάθεσή τους διαβάζεται στο ακροατήριο, εφόσον η εµφάνισή
τους στο ακροατήριο είναι ανέφικτη.
3. Αν η κατηγορία αφορά πληµµέληµα, δηµόσιοι γενικά υπάλληλοι και υπάλληλοι σιδηροδροµικών, ατµοπλοϊκών και αεροπορικών επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν κατοικούν στην έδρα του
δικαστηρίου, καθώς και ναυτικοί ναυτολογηµένοι σε εµπορικά
πλοία, δεν καλούνται να εµφανιστούν στο ακροατήριο. Ο εισαγγελέας και το δικαστήριο µπορούν να παραγγείλουν την κλήτευσή τους, αν η εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία
για την ασφαλή διάγνωση της κατηγορίας.
4. Μάρτυρες κρατούµενοι σε φυλακές και σε άλλα σωφρονιστικά καταστήµατα τα οποία βρίσκονται έξω από την έδρα του
δικαστηρίου δεν κλητεύονται στο ακροατήριο. Ο εισαγγελέας και
το δικαστήριο µπορούν να παραγγείλουν την κλήτευσή τους, αν
η εξέτασή τους στο ακροατήριο είναι αναγκαία για την ασφαλή
διάγνωση της κατηγορίας.
Άρθρο 216 . - Εξέταση πρεσβευτών και µαρτύρων στο εξωτερικό. 1. Οι πρεσβευτές και οι άλλοι διπλωµατικοί υπάλληλοι
ξένου κράτους που είναι επιφορτισµένοι µε διπλωµατική αποστολή, εξετάζονται στην κατοικία τους.
2. Οι µάρτυρες που διαµένουν στο εξωτερικό, εξετάζονται στις
επιτόπιες προξενικές αρχές. Αν αυτό είναι ανέφικτο, εξετάζονται
από τις ανακριτικές αρχές του τόπου της διαµονής τους, ύστερα
από αίτηση του αρµόδιου εισαγγελέα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε την προϋπόθεση της αµοιβαιότητας και την τήρηση των διεθνών συνθηκών
και εθίµων.
Άρθρο 217. - Εξακρίβωση της ταυτότητας του µάρτυρα. Ο
µάρτυρας, πριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και το
επώνυµό του, τον τόπο της γέννησης και κατοικίας του, καθώς
και την ηλικία του. Επίσης καλείται να δηλώσει αν τυχόν είναι
συγγενής µε τον κατηγορούµενο ή µε όποιον αδικήθηκε και, αν
υπάρχει ανάγκη, του υποβάλλονται ερωτήσεις για κάθε περιστατικό που θα µπορούσε να διαφωτίσει εκείνον που διεξάγει την
εξέταση για τις σχέσεις του µάρτυρα µε τα παραπάνω πρόσωπα
και για το βαθµό αξιοπιστίας της µαρτυρίας του.
Άρθρο 218. - Προστασία µαρτύρων. 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 πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισµό των ουσιωδών µαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο 187Γ ΠΚ
βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληµατικών δραστηριοτήτων ή των
οικείων τους.
2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις αξιόποινες πράξεις εµπορίας ανθρώπων κατά τα άρθρα 323Α και 348 παρ. 2, 3 ΠΚ,
καθώς και για τις αξιόποινες πράξεις της παράνοµης διακίνησης
µεταναστών κατά τα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν.
4251/2014, µπορεί να λαµβάνονται µέτρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 2 έως 4, για την αποτελεσµατική προστασία από
πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισµό του θύµατος αυτών των πράξεων,
όπως αυτό χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων ι’ και ια’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, των
οικείων του θύµατος ή των ουσιωδών µαρτύρων, ακόµη και όταν
οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες αξιόποινες πράξεις δεν
έχει τελεσθεί στο πλαίσιο οργανωµένου εγκλήµατος σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ.
3. Σε υποθέσεις σχετικά µε τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων
159, 159Α και 235 έως 237Α ΠΚ, ακόµα κι αν δεν τελέσθηκαν στο
πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, είναι δυνατόν να παρέχεται
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στους µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος κατ’ άρθρο 47, 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 στις παρ. 1 έως
5 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 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 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.
6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του µάρτυρα, µόνη η κατάθεσή του δεν είναι αρκετή για την καταδίκη
του κατηγορουµένου.
Άρθρο 219. - Όρκος των µαρτύρων στο ακροατήριο.
1.
Κάθε µάρτυρας οφείλει, πριν εξετασθεί στο ακροατήριο, να
δώσει τον ακόλουθο όρκο: «Δηλώνω, επικαλούµενος την τιµή και
τη συνείδησή µου, ότι θα πω όλη την αλήθεια και µόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε».
2. Ο άλαλος µάρτυρας που γνωρίζει να γράφει, ορκίζεται γράφοντας και υπογράφοντας τον άνω όρκο. Αν δεν ξέρει να γράφει,
δίδει τον όρκο της προηγούµενης παραγράφου, µε την βοήθεια
διερµηνέα.
3. Οι κληρικοί ή οι ιερωµένοι κάθε δόγµατος ή αναγνωρισµένης θρησκείας δεν ορκίζονται. Αντί γι’ αυτό δίνουν κατά την παρ.
1 διαβεβαίωση στην ιεροσύνη τους, σύµφωνα µε τους κανονισµούς από τους οποίους διέπονται.
Άρθρο 220. - Όρκος µαρτύρων στην προδικασία. 1. Στην προδικασία οι µάρτυρες δίνουν πάντοτε τον όρκο της πρώτης παραγράφου του προηγούµενου άρθρου, τηρώντας τις διατάξεις των
άρθρων 221 και 222.
2. Αν κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης ο ανακριτής θεωρεί πιθανώς αδύνατη την εµφάνιση κάποιου µάρτυρα στο ακροατήριο, οφείλει να καλέσει τους διαδίκους ή τους συνηγόρους
τους να παραστούν στην εξέταση του µάρτυρα. Η κλήση πρέπει
να γίνει µέσα στην προθεσµία που κρίνει ο ανακριτής αναγκαία
για την εµφάνισή τους.
Άρθρο 221. - Εξέταση χωρίς όρκο. Χωρίς όρκο εξετάζονται
στην ανάκριση και στην κύρια διαδικασία, όσοι: α) κατά την κρίση
εκείνου που διενεργεί την ανάκριση ή του δικαστηρίου δεν συµπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους β) έχουν προφανώς εξασθενηµένη τη διάνοια γ) στερήθηκαν τα πολιτικά
τους δικαιώµατα ή αποστερήθηκαν θέσεις και αξιώµατα (άρθρο
60 ΠΚ) εξαιτίας καταδίκης· δ) παρίστανται για την υποστήριξη
της κατηγορίας· ε) δικαιούνται χρηµατική αµοιβή για την καταµήνυση.
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Άρθρο 222. - Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουµένου. Σύζυγος και συγγενείς εξ αίµατος του κατηγορουµένου έως και τον
τρίτο βαθµό, έχουν δικαίωµα να αρνηθούν τη µαρτυρία τους και
στην προδικασία και στο ακροατήριο. Η διάταξη εφαρµόζεται και
όταν µόνο ένας από τους κατηγορουµένους που µαζί δικάζονται
έχει την παραπάνω σχέση µε τον µάρτυρα. Όταν κατηγορείται
ανήλικος, η µαρτυρία των συγγενών που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο του άρθρου είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 223 . - Πώς εξετάζονται οι µάρτυρες. 1. Ο µάρτυρας
εξετάζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 239, και δεν
του απευθύνονται ερωτήσεις για προσωπικές κρίσεις παρά µόνο
όταν αυτές συνδέονται αναπόσπαστα µε τα γεγονότα που καταθέτει.
2. Όταν ο µάρτυρας καταθέτοντας δεν αποµακρύνεται από το
θέµα, δεν πρέπει να διακόπτεται.
3. Στον µάρτυρα απευθύνονται ερωτήσεις αφού τελειώσει την
κατάθεσή του και αν είναι αναγκαία η συµπλήρωσή της.
4. Ο µάρτυρας δεν είναι υποχρεωµένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα µπορούσε να προκύψει η ενοχή του για
αξιόποινη πράξη.
5. Παραπειστικές ερωτήσεις δεν επιτρέπεται να απευθύνονται
στους µάρτυρες.
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.
2. Αν ο µάρτυρας δεν κατονοµάζει την πηγή των πληροφοριών
του, η κατάθεσή του απαγορεύεται να ληφθεί υπόψη.
Άρθρο 225 . - Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται
κατ’ αντιπαράσταση. 1. Οι µάρτυρες εξετάζονται ο καθένας χωριστά. Πάντως επιτρέπεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να εξετάζονται κατ’ αντιπαράσταση προς τον κατηγορούµενο ή άλλο
µάρτυρα.
2. Ο µάρτυρας, όταν πρόκειται να αναγνωρίσει πρόσωπα ή
πράγµατα, προσκαλείται προηγουµένως να τα περιγράψει µε τη
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Άρθρο 226. - Διατυπώσεις των µαρτυρικών καταθέσεων. 1. Οι
µάρτυρες έχουν δικαίωµα να υπαγορεύουν στην ανάκριση τις καταθέσεις τους, αν κατά την κρίση εκείνου που εξετάζει, δεν
υπάρχουν λόγοι που να επιβάλλουν το αντίθετο. Στην έκθεση
πρέπει να γίνεται µνεία της υπαγόρευσης και, αν δεν γίνει υπαγόρευση, όσα κατατέθηκαν θα πρέπει να αναγραφούν, αν είναι
δυνατό, κατά λέξη. Ο εξεταζόµενος δεν µπορεί να χρησιµοποιεί
σηµειώσεις, εκτός αν πρόκειται για λογιστικά ζητήµατα ή αν
αυτός που διεξάγει την ανάκριση ή το δικαστήριο το επιτρέψει
για ειδικούς λόγους.
2. Αν ο µάρτυρας είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών, εκείνος που
τον ανακρίνει καταγράφει κατά λέξη στην έκθεση και τις ερωτήσεις που του απευθύνει.
Άρθρο 227. - Ανήλικοι µάρτυρες θύµατα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας. 1. Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των πράξεων που αναφέρονται στα
άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345,
348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351 ΠΚ, καθώς και στα άρθρα 29
παρ. 5 και 6 και 30 του Ν. 4251/2014, διορίζεται και παρίσταται,
ως πραγµατογνώµων, ειδικά εκπαιδευµένος παιδοψυχολόγος ή
παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγος ή
ψυχίατρος, που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας
Ανήλικων Θυµάτων ή που περιλαµβάνεται στον πίνακα πραγµατογνωµόνων, όπου αυτά δεν λειτουργούν. Η εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος διενεργείται υποχρεωτικά στα
Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων της Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε χώρους ειδικά σχεδιασµένους και προσαρµοσµένους για το σκοπό αυτόν,
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χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και µε όσο το δυνατόν περιορισµένο
αριθµό συνεντεύξεων.
2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιµάζει τον
ανήλικο για την εξέταση, 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 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.
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.
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 κοινωνικούς λειτουργούς δήµων ή νοµαρχιών.
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 σπου-
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δαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώµενη πράξη. Η παρ. 3
του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως.
3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό µέσο, όταν αυτό
είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του παθόντα αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόµενα στάδια
της διαδικασίας.
4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της, η γραπτή
κατάθεση του παθόντα αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο.
5. 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
παθόντα, αν δεν έχει εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξεταστεί συµπληρωµατικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του
παθόντα 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.
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.
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πώνυµο του κατηγορουµένου, στην δίκη του οποίου κλήθηκε ο
µάρτυρας, την ηµέρα της εµφάνισης, τα χιλιόµετρα της µετάβασης, τις ηµεραργίες και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για
τα δικαιώµατα πορείας και για την αποζηµίωση των ηµεραργιών.

Άρθρο 229. - Μάρτυρες κουφοί και άλαλο. 1. Αν ένας κουφός
ή άλαλος ή κωφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως µάρτυρας ή
ως κατηγορούµενος, η εξέτασή του γίνεται ως εξής: όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις δίνονται στον κουφό, αφού καταγραφούν από τον γραµµατέα της ανάκρισης ή του
δικαστηρίου, ενώ οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά.
Στον άλαλο οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς. Στον κωφάλαλο οι ερωτήσεις
και οι παρατηρήσεις δίνονται γραπτώς και αυτός απαντά µε τον
ίδιο τρόπο. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν
από τον άλαλο ή από τον κωφάλαλο, αφού µονογραφηθούν από
τον πρόεδρο και τον γραµµατέα, καταγράφονται στα πρακτικά
και συνοδεύουν τη δικογραφία.
2. Αν ο κουφός ή ο άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όποιος διεξάγει την ανάκριση ή διευθύνει την
συζήτηση, διορίζει έναν ή δύο διερµηνείς, που, αν είναι δυνατό,
επιλέγονται κατά προτίµηση µεταξύ των προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται µε τον κουφό, τον άλαλο ή τον κωφάλαλο.
Κατά τα άλλα, τηρούνται αν είναι δυνατό, οι διατάξεις του κώδικα
που αναφέρονται στους διερµηνείς.

Άρθρο 231. - Λιποµαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο.
1. Εκείνος που καλεί τον µάρτυρα, αν η κλήση είναι νόµιµη
(άρθρο 213) και ο µάρτυρας δεν εµφανίζεται, εκδίδει εναντίον
του ένταλµα βίαιης προσαγωγής. Αν αυτός που καλεί είναι εισαγγελέας, ανακριτής, ειρηνοδίκης ή πταισµατοδίκης, µπορεί επιπλέον να καταδικάσει το µάρτυρα που δεν εµφανίστηκε από
απείθεια την ορισµένη ηµέρα σε πρόστιµο πενήντα έως εκατό
(50-100) ευρώ και στην πληρωµή των τελών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο µάρτυρας που εµφανίστηκε, αρνείται όµως, χωρίς να
υπάρχει νόµιµος λόγος, την µαρτυρία του ή τον όρκο της µαρτυρίας του, µε την επιφύλαξη και της βαρύτερης ποινής κατά τον
ποινικό κώδικα.
2. Αν κάποιος από τους µάρτυρες ή τους πραγµατογνώµονες
που κλητεύθηκε νόµιµα στο ακροατήριο δεν εµφανισθεί, καταδικάζεται από το δικαστήριο µε πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως σε πρόστιµο εκατό έως διακοσίων (100-200) ευρώ
καθώς και στην πληρωµή των τελών της απόφασης, ανεξάρτητα
από την αναβολή ή όχι της δίκης. Αν η απουσία του µάρτυρα ή
πραγµατογνώµονα, που καταδικάσθηκε κατά τον τρόπο αυτόν
αποτελέσει λόγο αναβολής της δίκης, καταδικάζεται επί πλέον
στις δαπάνες που προκλήθηκαν από την αναβολή και οι οποίες
εκκαθαρίζονται και ορίζονται σ` αυτήν την απόφαση. Αν καταδικάστηκαν περισσότεροι, ο καθένας ενέχεται να πληρώσει εξ ολοκλήρου όλες τις δαπάνες.
3. Το δικαστήριο, αν πειστεί ότι ο µάρτυρας ή ο πραγµατογνώµονας επίτηδες απουσίασε για να αναβληθεί ή να µαταιωθεί η
εκδίκαση της υπόθεσης, τον καταδικάζει επιπλέον και στην ποινή
της απείθειας που ορίζεται στον ποινικό κώδικα.
4. Θεωρούνται λιποµάρτυρες και τιµωρούνται µε τις ίδιες ποινές και οι µάρτυρες που, µολονότι εµφανίστηκαν, αρνούνται
χωρίς νόµιµο λόγο να δώσουν τον όρκο του άρθρου 219 ή να καταθέσουν, µε την επιφύλαξη να τους επιβληθούν και βαρύτερες
ποινές προβλεπόµενες από τον ποινικό κώδικα.
5. Διατάσσεται συγχρόνως και η βίαιη προσαγωγή κατά τη νέα
δικάσιµο του µάρτυρα ή του πραγµατογνώµονα που δεν εµφανίστηκε. Η βίαιη προσαγωγή µπορεί να διαταχθεί και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν είναι δυνατό (άρθρα 353 και 375).
6. Αν ωσότου αρχίσει η διαδικασία στο ακροατήριο, ανακλήθηκε νόµιµα η έγκληση και συνεπώς έπαυσε οριστικά η ποινική
δίωξη, οι λιποµάρτυρες δεν τιµωρούνται από το δικαστήριο.

Άρθρο 230. - Αποζηµίωση των µαρτύρων. 1. Οι µάρτυρες αποζηµιώνονται για τα έξοδα της πορείας και της διαµονής τους,
εκτός αν κατοικούν στον τόπο όπου βρίσκεται η αρχή ενώπιον
της οποίας καλούνται να εµφανιστούν ή σε απόσταση έως πενήντα (50) χιλιοµέτρων από αυτόν. Η αποζηµίωση προσδιορίζεται
από την αρχή που τους καλεί όταν εκδίδει την κλήση. Κάτω από
την κλήση σηµειώνονται µε αριθµούς και ολογράφως τα χιλιόµετρα για την µετάβαση του µάρτυρα και τα δικαιώµατα που πρέπει
να του καταβληθούν για την πορεία και την αποζηµίωση ηµεραργιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της ποινικής διατίµησης. Ύστερα
από την εξέταση του µάρτυρα, ή αν αυτή θεωρήθηκε περιττή και
µετά τη διαπίστωση του γεγονότος, εκείνος που διενεργεί την
ανάκριση ή διευθύνει τη συζήτηση και που ενώπιόν του κλήθηκε
και εµφανίσθηκε ο µάρτυρας, αναγράφει κάτω από την πράξη
προσδιορισµού των δικαιωµάτων τις λέξεις «θεωρήθηκε-εκτελεστή» και υπογράφει. Υπογράφει επίσης ο γραµµατέας που ήταν
παρών όταν εµφανίσθηκε ο µάρτυρας· στη συνέχεια η κλήση καταχωρίζεται από το γραµµατέα στο βιβλίο που τηρεί γι’ αυτό το
σκοπό και παραδίδεται στο δικαιούχο, στον οποίο καταβάλλεται
αµέσως το προσδιορισµένο ποσό από τον αρµόδιο για την πληρωµή υπάλληλο.
2. Αν δεν εκδόθηκε γραπτή κλήση ή αυτή που εκδόθηκε χάθηκε, εκδίδεται από εκείνον που διενεργεί την ανάκριση ή διευθύνει την συζήτηση µε την προσυπογραφή του οικείου
γραµµατέα γραπτή εντολή πληρωµής, που περιέχει το ονοµατε-

Άρθρο 232. - Ανάκληση της καταδίκης για λιποµαρτυρία. 1.
Αν εκείνος που καταδικάστηκε για λιποµαρτυρία παρουσιαστεί
για να εξεταστεί και αποδείξει ότι από κάποιο νόµιµο κώλυµα δεν
εµφανίστηκε την ηµέρα που είχε οριστεί, η καταδίκη ανακαλείται
από αυτόν που την επέβαλε. Νόµιµα κωλύµατα είναι οι περιπτώσεις ανώτερης βίας ή άλλων εµποδίων, που αιτιολογούνται ειδικά
στην ανακλητική απόφαση.
2. Ο µάρτυρας ή ο πραγµατογνώµονας που καταδικάστηκε
σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 231 µπορεί να ασκήσει
ανακοπή ο ίδιος ή µε πληρεξούσιο κατά της καταδικαστικής απόφασης µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την επίδοσή της σε
αυτόν. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση ενώπιον του
γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται για ποιον νόµιµο λόγο δεν εµφανίστηκε. Νόµιµα κωλύµατα είναι µόνο περιπτώσεις ανώτερης βίας
ή άλλων ανυπέρβλητων εµποδίων. Η έκθεση για την ανακοπή
µπορεί να συνταχθεί και ενώπιον του γραµµατέα του ειρηνοδικείου της κατοικίας ή της διαµονής εκείνου που ασκεί την ανακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο γραµµατέας έχει υποχρέωση
να στείλει την έκθεση την ίδια µέρα στο γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε ανακοπή διαφορετικά, τιµωρείται πειθαρχικά.
3. Ο εισαγγελέας φροντίζει να εισαχθεί για συζήτηση η ανακοπή στην ίδια δικάσιµο µε την κύρια υπόθεση για την οποία καλείται ο µάρτυρας να εµφανιστεί. Η ανακοπή εκδικάζεται, ακόµη
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και αν αναβληθεί εκ νέου η κύρια δίκη. Αν αυτή περατώθηκε ήδη
ή έπαυσε η διαδικασία µε άλλο τρόπο, η ανακοπή εισάγεται για
εκδίκαση αφού κλητευθεί εκείνος που την άσκησε (άρθρο 166
παρ. 1).
4. Όποιος ασκεί την ανακοπή εµφανίζεται αυτοπροσώπως ή
δια πληρεξουσίου κατ’ άρθρο 42 παρ. 2 και οφείλει να αποδείξει
ότι απουσίασε εξαιτίας του νόµιµου κωλύµατος που αναφέρεται
στην ανακοπή. Αν αποδειχθεί αυτό, η ανακοπή, αφού ακουστεί ο
εισαγγελέας, γίνεται δεκτή και εξαφανίζεται η σχετική απόφαση.
Η ανακοπή απορρίπτεται αν δεν αποδειχθεί η ύπαρξη νόµιµου
κωλύµατος καθώς επίσης και στην περίπτωση που δεν εµφανίζεται εκείνος που την άσκησε. Μπορεί επίσης το δικαστήριο,
στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 231, να δεχτεί εν µέρει
την ανακοπή και να επιβάλει µόνο πρόστιµο. Τα ανωτέρω γίνονται πάντοτε στην ίδια συνεδρίαση, και δεν επιτρέπεται αναβολή
σε καµία περίπτωση. Η απόφαση αυτή, καθώς και αυτή που
απορρίπτει την ανακοπή, δεν προσβάλλονται σε καµία περίπτωση ούτε µε ανακοπή ούτε µε άλλο ένδικο µέσο. Αν δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή ή αν απορριφθεί αυτή που ασκήθηκε,
η απόφαση εκτελείται.
5. Και αν δεν γίνει ανακοπή, το δικαστήριο ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως ανακαλεί την καταδικαστική του απόφαση εν όλω ή εν µέρει σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παρ. 3, αν πειστεί ότι εξαιτίας κάποιου από τα κωλύµατα της παρ. 1 δεν εµφανίστηκε ο µάρτυρας ή ο πραγµατογνώµονας που καταδικάστηκε. Η απόφαση µετά την εκτέλεσή
της δεν επιτρέπεται να ανακληθεί.
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ
Άρθρο 233. - Διορισµός διερµηνέα. 1. Σε οποιοδήποτε στάδιο
της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί ύποπτος,
κατηγορούµενος, ή µάρτυρας o οποίος δεν οµιλεί ή δεν κατανοεί
επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερµηνεία. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερµηνεία για την επικοινωνία µεταξύ των κατηγορουµένων και των
συνηγόρων τους σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Το,
κατά τα ανωτέρω εδάφια, δικαίωµα σε διερµηνεία περιλαµβάνει
την προσήκουσα συνδροµή σε άτοµα µε πρόβληµα ακοής ή οµιλίας. Σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας ο εξετάζων εξακριβώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο κατά πόσον ο ύποπτος ή ο
κατηγορούµενος οµιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα και αν
χρειάζεται την συνδροµή διερµηνέα. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της απόφασης
µε την οποία κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η παροχή διερµηνείας ή όταν η ποιότητα της διερµηνείας δεν είναι επαρκής. Επί
των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την προδικασία ο εισαγγελέας, κατά την κύρια ανάκριση το δικαστικό συµβούλιο και κατά
την κύρια διαδικασία το δικαστήριο. Εφόσον απαιτείται, µπορεί
να γίνεται χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του διερµηνέα κριθεί από τον εξετάζοντα απαραίτητη.
2. Ο διορισµός του διερµηνέα γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται από το συµβούλιο πληµµελειοδικών, ύστερα από πρόταση
του εισαγγελέα του µέσα στο τρίτο δεκαήµερο του µηνός Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου από πρόσωπα που διαµένουν ή εργάζονται στην έδρα του και κατά προτίµηση από δηµοσίους
υπαλλήλους. Ο πίνακας υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών,
που έως το τέλος του Οκτωβρίου έχει το δικαίωµα να ζητήσει
από το συµβούλιο εφετών την µεταρρύθµισή του. Το συµβούλιο
των εφετών αποφαίνεται σχετικά έως το τέλος Νοεµβρίου. Ο πίνακας, αφού οριστικοποιηθεί, τοιχοκολλάται στο ακροατήριο του
πληµµελειοδικείου και ανακοινώνεται έως το τέλος Δεκεµβρίου
κάθε χρόνου από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στους ανακριτικούς υπαλλήλους της περιφέρειας. Κάθε χρόνο ισχύει, ωσότου συνταχθεί νέος πίνακας, ο πίνακας που συντάχθηκε το
προηγούµενο έτος. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και
εφόσον δεν είναι δυνατό να διοριστεί διερµηνέας από εκείνους
που είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό πίνακα, µπορεί να διορισθεί
διερµηνέας και πρόσωπο που δεν περιλαµβάνεται σε αυτόν. Σε

κάθε περίπτωση το δικαστήριο µπορεί να διορίσει διερµηνέα και
αυτόν που επιλέγει ο κατηγορούµενος εκτός πίνακα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται τα προσόντα των προσώπων που µπορούν να περιληφθούν στον πίνακα διερµηνέων.
4. Όταν η γλώσσα είναι ελάχιστα γνωστή, µπορεί να διοριστεί
διερµηνέας του διερµηνέα.
Άρθρο 234. - Ποιοι δεν µπορούν να διοριστούν διερµηνείς. Με
ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν µπορεί να διοριστεί διερµηνέας: α) ο κατηγορούµενος, ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας, ο συνήγορος, ο µάρτυρας, ο
πραγµατογνώµονας, ο τεχνικός σύµβουλος και εκείνος που
ασκεί στην ίδια δίκη καθήκοντα δικαστή, εισαγγελέα ή γραµµατέα· β) όποιος υπάγεται σε µία από τις περιπτώσεις των άρθρων
188 στοιχ. α-δ, 209 παρ. 2, 210 και 222.
Άρθρο 235. - Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα διερµηνείας. 1. Ο διερµηνέας που διορίστηκε νόµιµα είναι υποχρεωµένος να αποδεχτεί την εντολή, εκτός αν συντρέχει ένας από
τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 190. Σε βάρος εκείνου
που χωρίς εύλογη αιτία αρνείται την εντολή εφαρµόζονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 202 που προβλέπονται για τους
πραγµατογνώµονες.
2. Οι διερµηνείς δικαιούνται σε νόµιµη αµοιβή και στα τυχόν
έξοδα που κατέβαλαν.
3. Τα έξοδα διερµηνείας, καθώς και τα έξοδα της µετάφρασης
των αποφάσεων που συνεπάγονται την στέρηση της ελευθερίας
ενός προσώπου, των εγγράφων απαγγελίας κατηγορίας και των
σχετικών µε την κατηγορία δικαστικών αποφάσεων, τα οποία
προκύπτουν από την εφαρµογή των άρθρων 233 επ. και 237, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας, βαρύνουν το δηµόσιο.
Άρθρο 236 . - Όρκος του διερµηνέα. Ο διερµηνέας πριν αναλάβει τα καθήκοντα του, οφείλει να ορκισθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 219 ενώπιον εκείνου που τον διόρισε ότι θα µεταφράσει
µε ακρίβεια και πιστότητα, όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση ή, αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 238, τα έγγραφα, τηρώντας πλήρη εχεµύθεια σχετικά µε όσα του
εµπιστεύθηκε ο κατηγορούµενος.
Άρθρο 237. - Υποχρέωση µετάφρασης ουσιωδών εγγράφων.
1. Στους υπόπτους ή στους κατηγορούµενους που δεν κατανοούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας, παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος γραπτή µετάφραση όλων των
ουσιωδών εγγράφων ή χωρίων εγγράφων της διαδικασίας. Τα
ουσιώδη έγγραφα περιλαµβάνουν οποιαδήποτε απόφαση συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, οποιοδήποτε έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας το κλητήριο θέσπισµα και
ολόκληρο το παραπεµπτικό βούλευµα, καθώς και οποιαδήποτε
δικαστική απόφαση σχετική µε την κατηγορία. Οι ύποπτοι ή οι
κατηγορούµενοι, καθώς και οι συνήγοροί τους δύνανται να υποβάλουν αιτιολογηµένο αίτηµα για το χαρακτηρισµό εγγράφων ή
χωρίων εγγράφων ως ουσιωδών. Οι ύποπτοι ή οι κατηγορούµενοι δεν έχουν δικαίωµα σε µετάφραση χωρίων ουσιωδών εγγράφων τα οποία δεν συµβάλλουν στην κατανόηση εκ µέρους τους
του περιεχοµένου της εναντίον τους κατηγορίας.
2. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η έγγραφη µετάφραση µπορεί να αντικατασταθεί από προφορική µετάφραση ή
προφορική σύνοψη του περιεχοµένου των ουσιωδών εγγράφων.
3. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει
αντιρρήσεις κατά της απόφασης µε την οποία κρίνεται ότι δεν
απαιτείται µετάφραση εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ή όταν η
ποιότητά της δεν είναι επαρκής. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται αναλόγως το έκτο εδάφιο του άρθρου 233 παρ. 1.
4. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να παραιτηθεί από το δικαίωµα µετάφρασης εγγράφων υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουµένως συµβουλευθεί συνήγορο ή ότι έχει
µε άλλον τρόπο λάβει πλήρη γνώση των συνεπειών της παραίτησης. Η παραίτηση πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να µην περιέχει όρο ή αίρεση. Ως
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παραίτηση θεωρείται και η µη εµφάνιση του υπόπτου ή του κατηγορουµένου, ύστερα από σχετική νόµιµη κλήτευσή του, για
προφορική µετάφραση εγγράφων.
5. Για την εξέταση του υπόπτου ή του κατηγορουµένου σε
κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν αυτή γίνεται µε τη
συνδροµή διερµηνέα ή όταν γίνεται προφορική µετάφραση ή σύνοψη βασικών εγγράφων ή για την παραίτηση των ανωτέρω από
το δικαίωµα της µετάφρασης, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική µνεία στην έκθεση που συντάσσεται από το αρµόδιο κάθε
φορά όργανο.
Άρθρο 238. - Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις
σε ξένη γλώσσα. 1. Όταν πρόκειται να γίνει µετάφραση εγγράφων που απαιτεί οπωσδήποτε µακρόχρονη απασχόληση, ορίζεται προθεσµία στην οποία ο διερµηνέας θα πρέπει να παραδώσει
τη µετάφραση. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί. Αν περάσει άπρακτη, παύεται ο διερµηνέας που είχε διοριστεί και διορίζεται άλλος. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που διορίστηκε
ασκεί το έργο του κατά τρόπο ανεπαρκή ή αµελή.
2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο µάρτυρας ή ο κατηγορούµενος αγνοεί
την ελληνική γλώσσα και αποδεικνύεται ότι δεν είναι εύκολος ο
διορισµός κατάλληλου διερµηνέα, µπορεί κατά την ανάκριση να
δώσει γραπτή κατάθεση ή απολογία σε ξένη γλώσσα. Η κατάθεση εντάσσεται στη δικογραφία µαζί µε τη µετάφραση, που γίνεται αργότερα σύµφωνα µε την παρ. 1.
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 239. - Σκοπός της ανάκρισης. 1. Σκοπός της κύριας ανάκρισης είναι η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων
για να βεβαιωθεί η τέλεση εγκλήµατος και να αποφασιστεί αν
πρέπει να εισαχθεί κάποιος σε δίκη γι’ αυτό.
2. Κατά την κύρια ανάκριση γίνεται καθετί που µπορεί να βοηθήσει την εξακρίβωση της αλήθειας, εξετάζεται και βεβαιώνεται
αυτεπαγγέλτως όχι µόνο η ενοχή, αλλά και η αθωότητα του κατηγορουµένου, καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιµέτρηση της ποινής. Αν ο
κατηγορούµενος είναι ανήλικος, γίνεται ειδική έρευνα για την
υγιεινή, την ηθική και τη διανοητική του κατάσταση, για την προηγούµενη ζωή του, για τις οικογενειακές συνθήκες και γενικά για
το περιβάλλον του. Γι’ αυτό το σκοπό όποιος ενεργεί την ανάκριση µπορεί να αναθέσει τη συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών σε έναν από τους επιµελητές που υπηρετούν στις κατά
τόπους Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων. Η σχετική έκθεση των
επιµελητών τίθεται στη δικογραφία, λαµβάνει δε γνώση αυτής
και ο κατηγορούµενος.
Άρθρο 240. - Τόπος και χρόνος της ανάκρισης. Ως προς τον
τόπο και το χρόνο της κύριας ανάκρισης δεν υπάρχει κανένας
περιορισµός, δεν πρέπει όµως να γίνεται σε ακατάλληλο τόπο
και χρόνο. Η ανάκριση µπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια της
νύχτας και Κυριακές και γιορτές.
Άρθρο 241. - Η ανάκριση είναι έγγραφη. Η ανάκριση γίνεται
πάντοτε εγγράφως και χωρίς δηµοσιότητα διενεργείται µε την
παρουσία δικαστικού γραµµατέα ή δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου ή, αν δεν υπάρχουν αυτοί, µε παρουσία δύο µαρτύρων
που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 150. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθούν τέτοιοι µάρτυρες, όποιος διενεργεί την ανάκριση είναι υποχρεωµένος να την ολοκληρώσει και µόνος του.
Για κάθε ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση σύµφωνα µε
τους νόµιµους τύπους.
Άρθρο 242. - Αυτόφωρο έγκληµα. 1. Αυτόφωρο είναι το έγ-
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κληµα του οποίου ο δράστης καταλαµβάνεται την ώρα που το
τελεί.
2. Θεωρείται επίσης ότι υπάρχει αυτόφωρο έγκληµα όταν ο
δράστης καταδιώκεται αµέσως µετά την πράξη από τη δηµόσια
δύναµη ή από τον παθόντα ή µε δηµόσια κραυγή, όπως και όταν
συλλαµβάνεται σε χρόνο πολύ κοντινό στην αξιόποινη πράξη µε
αντικείµενα ή ίχνη από τα οποία συνάγεται η διάπραξη του εγκλήµατος. Ποτέ δεν θεωρείται ότι συντρέχει µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αν πέρασε όλη η επόµενη ηµέρα από την
τέλεση της πράξης.
3. Τα εγκλήµατα που τελούνται από ανηλίκους δεν δικάζονται
ως αυτόφωρα.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Άρθρο 243. - Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής. 1. Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύµφωνα µε
τα άρθρα 240 και 241 και µε αυτή επιδιώκεται η συλλογή των
αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να αποφασισθεί αν πρέπει
να κινηθεί η ποινική δίωξη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού
κατά την προκαταρκτική εξέταση µπορούν να χρησιµοποιηθούν
όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 178 αποδεικτικά µέσα και να
διενεργηθούν όλες οι ανακριτικές πράξεις των άρθρων 253, 256,
257, 259, 260, 264 και 265 καθώς και όσες προβλέπονται σε ειδικούς νόµους.
2. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί από την κατά το άρθρο 37 πληροφόρηση της αρµόδιας αρχής µέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής
δίωξης δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί έως τρεις το
πολύ µήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που
πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστηµα, µε ειδικά αιτιολογηµένη πράξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή εφετών κατά περίπτωση.
Άρθρο 244. - Δικαιώµατα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση. 1. Αν η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται
ύστερα από µήνυση ή έγκληση κατά ορισµένου προσώπου ή αν
κατά τη διάρκειά της αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο η τέλεση
αξιόποινης πράξης, το πρόσωπο αυτό καλείται υποχρεωτικώς
πριν από πέντε τουλάχιστον ηµέρες αν κατοικεί ή διαµένει σε
γνωστή διεύθυνση στο εσωτερικό και πριν από 15 τουλάχιστον
ηµέρες αν κατοικεί ή διαµένει σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, για την παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται χωρίς όρκο. Ο
ύποπτος έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 89, 90,
91, 92 παρ. 1, 95, 96, 99 παρ. 1 εδ. α’, 2 και 4, 100, 101, 102, 103
και 104, καθώς και το δικαίωµα να διορίσει τεχνικό σύµβουλο σε
περίπτωση διεξαγωγής πραγµατογνωµοσύνης, εφαρµοζόµενης
αναλόγως της διάταξης του άρθρου 183. Το δικαίωµα ενηµέρωσης του υπόπτου περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τη γνωστοποίηση
των ποινικών διατάξεων, η παραβίαση των οποίων διερευνάται,
καθώς και των θεµάτων επί των οποίων θα παράσχει εξηγήσεις.
Τα ως άνω δικαιώµατά του µπορεί να ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούµενος από συνήγορο που διορίζεται κατά
το άρθρο 89 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την
προκαταρκτική εξέταση. Οι διατάξεις των άρθρων 156 και 273
παρ. 1γ εφαρµόζονται αναλόγως. Εφόσον ο ύποπτος κλητεύθηκε νόµιµα και δεν εµφανίστηκε, η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται και χωρίς την εξέτασή του.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο κλήση προς παροχή
εξηγήσεων για πράξη τιµωρούµενη σε βαθµό κακουργήµατος,
µπορεί να παραλειφθεί, αν από τα στοιχεία της προκαταρκτικής
εξέτασης προκύπτει σαφώς ότι ο ύποπτος έχει σχεδιάσει την
φυγή του ή την τέλεση νέων εγκληµάτων και έχουν προκύψει
επαρκείς ενδείξεις για την άµεση άσκηση ποινικής δίωξης.
3. Προηγούµενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε µε
όρκο ή χωρίς τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων της παρ.
1 εδ. β’ απαγορεύεται να αποτελέσει µέρος της δικογραφίας.
Τυχόν παραµονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δι-

7858

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καιώµατος σε δίκαιη δίκη.
4. Αν, µετά την περάτωση της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να κινηθεί ποινική δίωξη για πράξη ουσιωδώς διαφορετική
από εκείνη για την οποία διενεργήθηκε αυτή, καλείται ο ύποπτος
υποχρεωτικά να ασκήσει εκ νέου τα πιο πάνω δικαιώµατά του,
µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
5. Το συµβούλιο πληµµελειοδικών επιλύει όλες τις διαφορές
ή αµφισβητήσεις που προκύπτουν κατά την προκαταρκτική εξέταση µεταξύ του υπόπτου και εκείνου που υποστηρίζει την κατηγορία ή µεταξύ αυτών και του εισαγγελέα.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
Άρθρο 245 . - Πότε και από ποιον ενεργείται. 1. Η προανάκριση
ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο µετά από
γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, είναι συνοπτική και δεν περατώνεται πριν ληφθεί η απολογία του κατηγορουµένου. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται µόνο στις περιπτώσεις των
άρθρων 322 παρ. 2 εδάφιο γ’ και 323 εδάφιο γ’.
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 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.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
Άρθρο 246. - Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση. 1. Την κύρια
ανάκριση την ενεργεί µόνο ο ανακριτής, µετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, βάσει κατηγορητηρίου το οποίο συντάσσεται από τον εισαγγελέα, περιέχει δε όλα τα στοιχεία που
προβλέπονται στα άρθρα 99 και 273 παρ. 2 και τα οποία είναι
γνωστά στον εισαγγελέα µέχρι το πέρας της προκαταρκτικής
εξέτασης ή την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης προανάκρισης.
Το κατηγορητήριο συνοδεύει την άσκηση της ποινικής δίωξης
στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στα αυτόφωρα
εγκλήµατα η γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, µπορεί να περιορίζεται στην παράθεση της ποινικής διάταξης που προβλέπει
την αξιόποινη πράξη.
2. Τέτοια παραγγελία δίνει ο εισαγγελέας: α) σε κακουργήµατα, β) σε πληµµελήµατα στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα
επιβολής προσωρινής κράτησης καθώς και σε εκείνα στα οποία,
κατά την κρίση του, συντρέχει περίπτωση να επιβληθούν στον
κατηγορούµενο περιοριστικοί όροι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
283.
Άρθρο 247. - Διαφωνία του ανακριτή. Ο ανακριτής έχει το δικαίωµα να µην εκτελέσει την παραγγελία του εισαγγελέα για την
ενέργεια κύριας ανάκρισης, µόνο αν θεωρεί τον εαυτό του αναρ-

µόδιο ή αν η πράξη δεν έχει αξιόποινο χαρακτήρα ή αν παραγράφηκε το αξιόποινο ή αν υπάρχουν λόγοι που εµποδίζουν ή
αναστέλλουν την ποινική δίωξη. Στις περιπτώσεις αυτές, για τη
διαφωνία αποφασίζει το δικαστικό συµβούλιο.
Άρθρο 248. - Ενέργειες του ανακριτή. 1. Μόλις ο ανακριτής
λάβει την παραγγελία του εισαγγελέα και το κατηγορητήριο,
καλεί τον κατηγορούµενο σε απολογία κατά το άρθρο 270 βάσει
του εισαγγελικού κατηγορητηρίου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των παρ. 2 και 3.
2. Ο ανακριτής δικαιούται να επαναλάβει τις ανακριτικές πράξεις του εισαγγελέα ή των υπ’ αυτόν ανακριτικών υπαλλήλων
µόνο αν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο για τη νοµιµότητά τους
ή την πληρέστερη διερεύνηση της υπόθεσης. Επίσης προς τον
σκοπό αυτό δικαιούται να διενεργήσει νέες ανακριτικές πράξεις
εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτήσεως του κατηγορουµένου
κατά το άρθρο 274.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. 2, εφόσον προκύπτουν νέες περιστάσεις στο πλαίσιο του ίδιου νοµικού χαρακτηρισµού, ο ανακριτής συµπληρώνει ή διορθώνει το κατηγορητήριο και καλεί τον
κατηγορούµενο σε απολογία, βάσει αυτού.
4. Σε υποθέσεις το αντικείµενο των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, ο ανακριτής µπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα εφετών,
που έχει την ανώτατη εποπτεία της ανάκρισης, να ορίσει µε
πράξη του ειδικούς επιστήµονες για την υποβοήθηση του έργου
της ανάκρισης. Ο ορισµός των προσώπων αυτών γίνεται µεταξύ
αυτών που έχουν την απαιτούµενη εξειδίκευση και εφαρµόζονται
αναλόγως, ως προς αυτούς, οι διατάξεις των άρθρων 188 έως
193. Οι ειδικοί αυτοί επιστήµονες συνεπικουρούν µε κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο του ανακριτή για την ακριβέστερη διάγνωση και κρίση γεγονότων, για τα οποία απαιτούνται ειδικές
γνώσεις επιστήµης ή τέχνης. Σε κάθε περίπτωση µε την βοήθεια
των ως άνω προσώπων ο ανακριτής οφείλει επίσης να βεβαιώσει
την ζηµία που προκλήθηκε από το έγκληµα, αν αυτή αποτελεί
στοιχείο της ειδικής υπόστασης των ερευνώµενων εγκληµάτων
ή είναι γενικότερα αναγκαία για την δικαστική κρίση σχετικά µε
το έγκληµα ή κάποια από τις περιστάσεις του.
5. Ο ανακριτής οφείλει να περατώσει την κύρια ανάκριση µέσα
σε οκτώ µήνες και τη διατασσόµενη από το συµβούλιο συµπληρωµατική ανάκριση µέσα σε δύο µήνες, αφότου η δικογραφία
περιέλθει σε αυτόν, ενώ σε περίπτωση που ο ανακριτής έχει εκδώσει κατά του κατηγορουµένου ένταλµα προσωρινής κράτησης, οφείλει να περατώσει την κυρία ανάκριση µέσα σε τέσσερις
µήνες από την επιβολή της προσωρινής κράτησης, εκτός αν η
φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί επιβάλλουν την υπέρβαση των προθεσµιών αυτών.
6. Αν από την ανάκριση προκύψουν ενδείξεις ότι ο κατηγορούµενος αποκόµισε ή προσπόρισε σε άλλον περιουσιακό όφελος
από πράξη τιµωρούµενη σε βαθµό κακουργήµατος, ο ανακριτής
οφείλει επίσης να διερευνήσει την περιουσιακή κατάσταση του
κατηγορουµένου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την βεβαίωση του εγκλήµατος, προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς τον σκοπό αυτό. Κατά την έρευνα αυτή, ο ανακριτής,
µε διάταξή του που εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, µπορεί να αίρει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηµατιστηριακό ή κάθε άλλου είδους απόρρητο, µε την εξαίρεση του
δικηγορικού (άρθρο 39 παρ. 1 Ν. 4194/2013) και του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου (Ν. 2225/1994) και να αποκτά πρόσβαση
σε κάθε µορφής αρχείο Δηµόσιας Αρχής ή Οργανισµού που
τηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειµένου να διαπιστώσει την περιουσιακή κατάσταση του κατηγορουµένου και κατά την κρίση του και κάθε άλλου προσώπου,
για το οποίο, από τα στοιχεία της ανάκρισης, προκύπτουν ενδείξεις ότι απέκτησε περιουσία που προέρχεται ή σχετίζεται άµεσα
ή έµµεσα µε τη διερευνώµενη πράξη. Η κατά την παράγραφο
αυτή έρευνα µπορεί να παραλειφθεί, αν τέτοιος έλεγχος έχει
λάβει χώρα στο πλαίσιο τυχόν προηγηθείσας προκαταρκτικής
εξέτασης.
Άρθρο 249. - Επιτόπια µετάβαση του ανακριτή. 1. Ο ανακριτής
µπορεί να µεταβαίνει για να διενεργήσει ανάκριση, έξω από την
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έδρα του µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών
ή και σε άλλη δικαστική περιφέρεια, αν το εγκρίνει ο εισαγγελέας
εφετών. Στην τελευταία περίπτωση ειδοποιείται ο εισαγγελέας
εφετών της περιφέρειας όπου πρόκειται να γίνει η ανάκριση.
2. Ο ανακριτής µπορεί να αναθέσει σε άλλον ανακριτικό υπάλληλο τις πράξεις που πρόκειται να διενεργηθούν έξω από την
έδρα του, µέσα όµως στη δική του δικαστική περιφέρεια. Επίσης
αναθέτει στον αρµόδιο ανακριτή ή ανακριτικό υπάλληλο εκείνες
που πρόκειται να γίνουν έξω από την περιφέρειά του, ειδοποιώντας συγχρόνως τον οικείο εισαγγελέα. Δεν µπορεί όµως να αναθέσει σε άλλο ανακριτή την λήψη της απολογίας του
κατηγορουµένου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ανακριτής µπορεί να αναθέσει
την διενέργεια ορισµένων πράξεων σε άλλον ανακριτή ή σε οποιονδήποτε προανακριτικό υπάλληλο της έδρας του, ειδοποιώντας
συγχρόνως τον οικείο εισαγγελέα εφετών.
Άρθρο 250. - Εξουσία του ανακριτή. 1. Ο ανακριτής έχει το δικαίωµα και οφείλει να επεκτείνει τη δίωξη σε όλους όσους συµµετείχαν στην ίδια πράξη συντάσσοντας νέο κατηγορητήριο. Δεν
µπορεί όµως να επεκτείνει την ποινική δίωξη και σε άλλη πράξη,
έστω και αν είναι συναφής, ούτε έχει δικαίωµα µεταβολής του
νοµικού χαρακτηρισµού της πράξης για την οποία ασκήθηκε η
ποινική δίωξη.
2. Αν κατά την πορεία της ανάκρισης ανακαλυφθούν και άλλες
αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, ο ανακριτής
τις ανακοινώνει στον εισαγγελέα, χωρίς εν τω µεταξύ να εµποδίζεται να ενεργεί τις κατεπείγουσες ανακριτικές πράξεις για τη
βεβαίωσή τους. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας ενεργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 και επιστρέφει την δικογραφία στον ανακριτή, χωρίς να συντάξει κατηγορητήριο.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 251. - Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση Αρχή της αναλογικότητας. 1. Ο ανακριτής και οι ανακριτικοί
υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί ανακριτικές πράξεις
κατά το άρθρο 249 παρ. 2 οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκληµα και τους υπαιτίους του,
να εξετάζουν µάρτυρες και κατηγορουµένους, να µεταβαίνουν
επί τόπου για ενέργεια αυτοψίας, αφού πάρουν µαζί τους, αν
υπάρχει ανάγκη, ιατροδικαστές ή άλλους πραγµατογνώµονες,
να διεξάγουν έρευνες, να καταλαµβάνουν πειστήρια και γενικά
να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των
ιχνών του εγκλήµατος.
2. Κατά τη διενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης ο ανακριτής
και ο ανακριτικός υπάλληλος οφείλουν να τηρούν την αρχή της
αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγµατος).
Άρθρο 252. - Δικαιώµατα εκείνου που ανακρίνει. Θορυβοποιοί. 1. Όταν γίνεται αυτοψία, έρευνα και κατάσχεση, οι αναφερόµενοι στο προηγούµενο άρθρο έχουν δικαίωµα να κλείνουν
κατοικίες ολικά ή µερικά, να θέτουν σφραγίδες, να διορίζουν φύλακες και γενικά να παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να
µην υπεξαιρεθούν, υπεξαχθούν ή µεταβληθούν αντικείµενα χρήσιµα στην ανάκριση ούτε να αποµακρυνθούν ή να ξεφύγουν από
τις έρευνές τους ύποπτοι.
2. Τα ίδια πρόσωπα µπορούν επίσης να διατάξουν να µην αποµακρυνθεί κανένας πριν από το τέλος της έρευνας και να έρθουν
πάλι όσοι αποµακρύνθηκαν.
3. Αν κάποιος, όσο γίνονται οι παραπάνω ή άλλες ανακριτικές
πράξεις, διαταράσσει µε οποιονδήποτε τρόπο την ησυχία και την
τάξη ή εναντιώνεται στα µέτρα που διατάχθηκαν, όσοι αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο έχουν δικαίωµα να διατάξουν
την αποµάκρυνσή του. Aν αυτός επιµένει να θορυβεί ή να εναντιώνεται, µπορούν να διατάξουν την κράτησή του έως είκοσι τέσ-
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σερις ώρες. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στην έκθεση της ανάκρισης. Όταν εκείνος που θορυβεί ή εναντιώνεται είναι συνήγορος διαδίκου, όσοι ενεργούν την ανάκριση έχουν δικαίωµα να
διατάξουν µόνο την αποµάκρυνσή του, που εκτελείται βίαια αν
αρνείται να αποµακρυνθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι παραπάνω
οφείλουν να διορίσουν για τον κατηγορούµενο άλλο συνήγορο,
όπου ο νόµος το επιβάλλει.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Άρθρο 253. - Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας. Αν διεξάγεται ανάκριση για κακούργηµα ή πληµµέληµα, έρευνα διενεργείται, µε την παρουσία πάντοτε εκπροσώπων της δικαστικής
εξουσίας, όταν µπορεί βάσιµα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του
εγκλήµατος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή τέλος η
βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε, είναι
δυνατό να πραγµατοποιηθεί ή να διευκολυνθεί µόνο µε αυτήν.
Άρθρο 254. - Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισµένων εγκληµάτων. 1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2
του άρθρου 187, των άρθρων 187Α, 207 εδ. α’, 208 παρ. 1 εδ. α’,
208Α εκτός από τις ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, 323Α, 336
σε βάρος ανηλίκου, της παρ. 1 του άρθρου 338 σε βάρος ανηλίκου, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 339, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 342, των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ και 351 ΠΚ η έρευνα
µπορεί να συµπεριλάβει και τη διενέργεια:
α) συγκαλυµµένης έρευνας, κατά την οποία ο ανακριτικός
υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις οδηγίες του, προσφέρεται να διευκολύνει την τέλεση κάποιου από τα εγκλήµατα
της παρ. 1, την οποία ο δράστης του εν λόγω εγκλήµατος είχε
προαποφασίσει. Η διενέργεια της συγκαλυµµένης έρευνας γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, για δε
τις ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά
στοιχεία που αποκτήθηκαν µε ενέργειες του συγκαλυµµένα
δρώντος ή του ιδιώτη, οι οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά
στην έκθεση, δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου.
β) ανακριτικής διείσδυσης, κατά την οποία ανακριτικός υπάλληλος µε συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας αναλαµβάνει διεκπεραιωτικά καθήκοντα σε εγκληµατική ή τροµοκρατική
οργάνωση µε σκοπό την εξιχνίαση της δοµής της, την αποκάλυψη των µελών της, καθώς και τη διακρίβωση των εγκληµάτων
της παρ. 1, την τέλεση των οποίων τα µέλη της οργάνωσης είχαν
προαποφασίσει. Τα ίδια καθήκοντα µπορεί να αναλάβει και ιδιώτης υπό τους όρους των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος και
εφόσον κατά τα λοιπά για τη δράση του είναι ενήµερος ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών. Ο ενεργών την ανακριτική διείσδυση
µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας και φορολογικά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται µε αυτά για τις
ανάγκες της έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία έκδοσης των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται µε
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η διενέργεια της ανακριτικής διείσδυσης
γίνεται υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, για
δε τις ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα
άρθρα 148 έως 153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε
ενέργειες του συγκαλυµµένα δρώντος ανακριτικού υπαλλήλου
ή του ιδιώτη, οι οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά στην έκθεση, δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου.
γ) ελεγχόµενων µεταφορών, όπως οι µεταφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 38 του N. 2145/1993 (Α’ 88).
δ) άρσης του απορρήτου του περιεχοµένου των επικοινωνιών
ή των δεδοµένων θέσης και κίνησης αυτών, µε την τήρηση των
εγγυήσεων και τις διαδικασίες των άρθρων 4 και 5 του N.
2225/1994 (Α’ 121), όπως αυτά ισχύουν.
ε) καταγραφής της δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός
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κατοικίας µε συσκευές ήχου ή εικόνας ή µε άλλα ειδικά τεχνικά
µέσα.
στ) συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Οι ανακριτικές πράξεις της προηγούµενης παραγράφου διεξάγονται, µε την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες των
επόµενων παραγράφων, µόνο:
α) αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεσθεί αξιόποινη πράξη από τις αναφερόµενες στην παρ. 1 του άρθρου
αυτού.
β) αν η εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάνωσης ή η εξιχνίαση των τροµοκρατικών πράξεων των άρθρων 187Α ΠΚ ή των
λοιπών πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
αυτού είναι διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής.
3. Για τη διενέργεια των αναφερόµενων στην παρ. 1 ανακριτικών πράξεων, καθώς και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόµενου
σκοπού αποφαίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένο βούλευµά του το
αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο µετά από πρόταση του εισαγγελέα. Στην αιτιολογία του βουλεύµατος γίνεται ειδική µνεία : α)
της αξιόποινης πράξης, β) των σοβαρών ενδείξεων ενοχής σε
βάρος του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η ανακριτική
πράξη, γ) του σκοπού αυτής, δ) της αδυναµίας ή ιδιαίτερης δυσχέρειας διακρίβωσης του εγκλήµατος µε άλλο τρόπο, και ε) της
απόλυτα αναγκαίας χρονικής διάρκειας της ανακριτικής πράξης.
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις την έρευνα µπορεί να διατάξει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής είναι υποχρεωµένοι να εισαγάγουν το
ζήτηµα µέσα σε προθεσµία τριών ηµερών στο αρµόδιο δικαστικό
συµβούλιο, το οποίο ελέγχει παράλληλα την συνδροµή των εξαιρετικά επειγουσών περιστάσεων. Διαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης αίρεται αυτοδικαίως. Αν εντός ευλόγου χρόνου,
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ηµέρες, δεν εκδοθεί
βούλευµα, τα τυχόν ευρήµατα δεν είναι αξιοποιήσιµα.
4. Οι αναφερόµενες στα στοιχεία γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου
1 ανακριτικές πράξεις µπορούν να επιβληθούν υπό τους όρους
της παραγράφου 3 και κατά τρίτου αµέτοχου στο έγκληµα προσώπου, προκειµένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου ή ο τόπος διαµονής ή της κατοικίας του και εφόσον
είναι τεχνικά αδύνατη η εξακρίβωση αυτών των στοιχείων µε
άλλον τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές το αποδεικτικό υλικό που
αφορά το τρίτο πρόσωπο καταστρέφεται αµέσως µετά την επίτευξη του ανακριτικού σκοπού, εκτός εάν µε αυτό αποδεικνύεται
η εκ µέρους του τέλεση κακουργήµατος κατά της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, του πολιτεύµατος ή της ακεραιότητας της χώρας, οπότε
επιτρέπεται η αξιοποίησή του σε δίκη για τα εν λόγω εγκλήµατα.
5. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτάται κατά τη διενέργεια
των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 ανακριτικών πράξεων
αξιοποιείται στο πλαίσιο της αυτής ποινικής δίκης, υπό τον όρο
ότι αφορά πράξη για την οποία επιτρέπεται η διενέργεια ειδικών
ανακριτικών πράξεων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το στοιχείο
αυτό ή η αποκτηθείσα γνώση να χρησιµοποιηθούν και σε άλλη
ποινική δίκη για τη βεβαίωση εγκλήµατος της παραγράφου 1, τη
σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης εγκληµατικής ή
τροµοκρατικής οργάνωσης, εφόσον το δικαστικό συµβούλιο
αποφανθεί ειδικώς περί αυτού. Κάθε άλλο στοιχείο ή γνώση που
αποκτήθηκε κατά τη διενέργεια των αναφερόµενων στην παρ. 1
ανακριτικών πράξεων απαγορεύεται, για λόγους δικαιότητας της
διαδικασίας, να χρησιµοποιηθεί και να ληφθεί υπόψη ως άµεση
ή έµµεση απόδειξη στην ίδια ή σε άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται τα στοιχεία αυτά ή οι αποκτηθείσες γνώσεις να χρησιµοποιηθούν για τη βεβαίωση εγκλήµατος, τη σύλληψη δραστών και την εξάρθρωση άλλης εγκληµατικής οργάνωσης,
εφόσον το δικαστικό συµβούλιο αποφανθεί ειδικώς περί αυτού.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και κατά
την διενέργεια των αντίστοιχων ερευνών που προβλέπονται σε
ειδικούς ποινικούς νόµους, των οποίων οι ρυθµίσεις εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 255. - Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκληµάτων διαφθοράς. 1. Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159,
159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ, εφόσον αυτές δεν τελούνται
στο πλαίσιο εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης, η
έρευνα µπορεί να συµπεριλάβει και τη διενέργεια: α) συγκαλυµµένης έρευνας, την οποία ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µε παραγγελία του αρµόδιου εισαγγελέα και αφού ενηµερωθεί
προηγουµένως εγγράφως ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων εγκληµάτων διαφθοράς. Η εν λόγω παραγγελία δίδεται, αν συντρέχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι τελείται ήδη ή πρόκειται να επαναληφθεί
η τέλεση κάποιας από τις προαναφερόµενες αξιόποινες πράξεις,
όπως προκύπτει από ενδείξεις για προηγούµενη συστηµατική
δράση του προσώπου κατά του οποίου διενεργείται η συγκεκριµένη έρευνα ή από την εύρεση αδικαιολόγητων περιουσιακών
στοιχείων του κατά τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασής
του, και η αποκάλυψη αυτής είναι µε άλλον τρόπο αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής. Κατά τη συγκαλυµµένη έρευνα ο ανακριτικός
υπάλληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις οδηγίες του, εµφανίζεται ως ωφελούµενος ή ως µεσολαβητής ωφελουµένου προσώπου από την αξιόποινη πράξη της παρ. 1, την τέλεση της οποίας
ο δράστης είχε προαποφασίσει. Η συγκαλυµµένη έρευνα ενεργείται για εύλογο κατά τις περιστάσεις χρονικό διάστηµα, το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες και µπορεί να
παραταθεί για ακόµη ένα τρίµηνο. Ο ενεργών τη συγκαλυµµένη
έρευνα µπορεί να φέρει συγκαλυµµένα στοιχεία ταυτότητας και
φορολογικά ή άλλα στοιχεία και να συναλλάσσεται µε αυτά για
τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγει. Οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία εκδόσεως των εν λόγω στοιχείων συγκάλυψης ορίζονται
µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Για τις ενέργειες του συγκαλυµµένα
δρώντος συντάσσεται αναλυτική έκθεση κατά τα άρθρα 148 έως
153. Αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε ενέργειες του
συγκαλυµµένα δρώντος, οι οποίες δεν µνηµονεύονται αναλυτικά
στην έκθεση, δεν λαµβάνονται υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουµένου.
β) άρσης του απορρήτου, καταγραφής δραστηριότητας εκτός
κατοικίας και συσχέτισης ή συνδυασµού δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στα στοιχεία γ’, δ’ και ε’
της παρ. 1 του άρθρου 254. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου.
2. Κάθε στοιχείο ή γνώση που αποκτήθηκε κατά την διενέργεια
των προαναφερόµενων ανακριτικών πράξεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τους λόγους που όρισε το δικαστικό συµβούλιο.
Άρθρο 256. - Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε
κατοικία. Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία. 1. Όποιος στις περιπτώσεις του άρθρου 253 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου
ενεργεί την έρευνα σε κατοικία, προσλαµβάνει και άλλον ανακριτικό υπάλληλο, µε τον οποίο συµπράττει, εκτός αν αυτός έχει
προσληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 150. Αν βρει την πόρτα κλειστή και ο ένοικος αρνείται να την ανοίξει, µπορεί να την παραβιάσει παρουσία του ανακριτικού υπαλλήλου µε τον οποίο
συµπράττει.
2. Αν την έρευνα την ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µη έχων
την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού, απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού.
3. Αντίγραφο της έκθεσης για την έρευνα δίνεται ατελώς στον
ένοικο της κατοικίας όπου έγινε αυτή, µε προφορική αίτησή του.
4. Στις έρευνες των κατοικιών πρέπει να αποφεύγεται µε επιµέλεια κάθε περιττή δηµοσιότητα και κάθε ενόχληση των ενοίκων
που δεν είναι απόλυτα αναγκαία. Πρέπει επίσης να καταβάλλεται
µέριµνα για τη διαφύλαξη της υπόληψης και των ατοµικών µυστικών που δεν έχουν σχέση µε την πράξη της κατηγορίας,
καθώς και να διεξάγεται η ενέργεια µε κάθε ευπρέπεια και κοσµιότητα. Όποιος διεξάγει την έρευνα πρέπει να προσκαλεί τον
ένοικο των διαµερισµάτων που θα ερευνηθούν να παρευρίσκεται
κατά τη διεξαγωγή της. Σε περίπτωση απουσίας του, προσκαλείται να παρευρεθεί ένας γείτονας.
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5. Η νυχτερινή έρευνα σε κατοικία επιτρέπεται στις παρακάτω
περιπτώσεις και µόνο στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, στους ειρηνοδίκες ή στους πταισµατοδίκες:
α) αν πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο που διώκεται νόµιµα,
β) αν κάποιος συλλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω να διαπράττει
µέσα στην κατοικία κακούργηµα ή πληµµέληµα,
γ) αν γίνεται συγκέντρωση σε κατοικία όπου παίζονται κατ’
επάγγελµα τυχερά παιχνίδια ή η κατοικία χρησιµοποιείται ως
τόπος κατ’ επάγγελµα ακολασίας.
6. Η διάρκεια της νύχτας ορίζεται: από τις 8 το βράδυ έως τις
6 το πρωί για το διάστηµα από την 1 Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου, και από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί για το διάστηµα
από την 1 Απριλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου.
Άρθρο 257. - Σωµατικές έρευνες. 1. Στους κατηγορουµένους
γίνεται σωµατική έρευνα, όταν εκείνος που διεξάγει την ανάκριση
κρίνει ότι εξαιτίας σπουδαίων λόγων είναι χρήσιµη για την εξακρίβωση της αλήθειας. Σε τρίτα πρόσωπα διενεργείται σωµατική
έρευνα, όταν υπάρχει σοβαρή και βάσιµη υπόνοια ότι θα βρεθούν ίχνη ή άλλα αντικείµενα που σχετίζονται µε την κατηγορούµενη πράξη ή απόλυτη ανάγκη. Με τη διεξαγωγή της σωµατικής
έρευνας δεν θα πρέπει να προκαλείται βλάβη στην υγεία του
προσώπου που υπόκειται σε αυτήν, ούτε να θίγεται, κατά το δυνατό, η αξιοπρέπειά του. Η διάταξη του άρθρου 199 εφαρµόζεται
και στις σωµατικές έρευνες.
2. Η σωµατική έρευνα πρέπει να γίνεται ιδιαιτέρως και χωριστά
για κάθε πρόσωπο. Αν αναζητείται ορισµένο πράγµα ή έγγραφο,
εκείνος που ενεργεί την έρευνα καλεί προηγουµένως τον κάτοχό
του να το παραδώσει.
Άρθρο. - 258 Σύνταξη έκθεσης για την έρευνα. Μόλις τελειώσει
µία έρευνα, συντάσσεται έκθεση κατά τα άρθρα 148 κ.ε. Τα
πράγµατα που βρέθηκαν και σχετίζονται µε την ανακριτικό σκοπό
της έρευνας, κατάσχονται και υποβάλλονται σε µεσεγγύηση µε
την τήρηση των άρθρων 259 και 264-266.
Άρθρο 259. - Μεσεγγύηση. Όποιος ενεργεί την ανάκριση µπορεί
να προβαίνει οποτεδήποτε σε µεσεγγύηση πραγµάτων ή εγγράφων που σχετίζονται µε το έγκληµα, ακόµη και όταν δεν κατασχέθηκαν, αλλά απλώς παραδόθηκαν σε αυτόν.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Άρθρο 260. - Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύµατα.
1. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων ειδικών νόµων, όσοι
αναφέρονται στο άρθρο 251 µπορούν αυτοπροσώπως να κατάσχουν τίτλους αξιών, στις τράπεζες ή σε άλλα ιδρύµατα δηµόσια
ή ιδιωτικά, σε ποσότητες που είναι κατατεθειµένες σε τρεχούµενο λογαριασµό και κάθε άλλο κατατεθειµένο πράγµα ή έγγραφο και όταν αυτά περιέχονται σε τραπεζικές θυρίδες, έστω
και αν δεν ανήκουν στον κατηγορούµενο ή δεν είναι γραµµένα
στο όνοµά του, αρκεί να σχετίζονται µε το έγκληµα.
2. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωµα να εξετάσουν την αλληλογραφία και όλες τις πράξεις της τράπεζας ή του ιδρύµατος
για να βρουν τα πράγµατα που πρέπει να κατασχεθούν ή για να
βεβαιώσουν άλλες περιστάσεις χρήσιµες για την εξακρίβωση της
αλήθειας. Σε περίπτωση άρνησης προβαίνουν σε έρευνα και κατάσχεση των χρήσιµων εγγράφων και πραγµάτων.
Άρθρο 261. - Δέσµευση περιουσιακών στοιχείων. 1. Κατά τη
διάρκεια της κύριας ανάκρισης, ο ανακριτής µετά από σύµφωνη
γνώµη του εισαγγελέα, µπορεί να διατάσσει τη δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών, του περιεχοµένου τραπεζικών θυρίδων,
καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων του κατηγορουµένου,
κινητών και ακινήτων και όσων ακόµη έχουν άυλη µορφή, εφόσον, µετά από την διερεύνηση της περιουσιακής του κατάστασης
κατά το άρθρο 248 παρ. 6, προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα
περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από τη
διερευνώµενη αξιόποινη πράξη. Η δέσµευση µπορεί να αφορά
περιουσιακά στοιχεία και τρίτου προσώπου στο οποίο, κατά τις
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υπάρχουσες ενδείξεις, µεταβιβάστηκε περιουσία από το έγκληµα, µε σκοπό την αποφυγή της δήµευσής της, ιδίως όταν η
µεταβίβαση έγινε χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο αντάλλαγµα. Η περί
της δέσµευσης διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούµενη κλήση του
κατηγορουµένου ή του τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριµένο λογαριασµό, τίτλο ή χρηµατοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσµευση
ισχύει από τη χρονική στιγµή της επίδοσης της διάταξης στην οικεία υπηρεσία, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο προς τα οποία απευθύνεται. Σε περίπτωση δέσµευσης ακινήτου, πλοίου ή
αεροσκάφους, η δέσµευση επέχει θέση κατάσχεσης και επιδίδεται στον αρµόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάµενο του κτηµατολογικού γραφείου ή στον οικείο λιµενάρχη ή την υπηρεσία
πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την
ίδια ηµέρα σε σχετική σηµείωση στα τηρούµενα από αυτούς βιβλία και ακολούθως να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους
επιδόθηκε.
2. Κατά την έκδοση της διάταξης του ανακριτή εξαιρούνται τα
ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης
του κατηγορουµένου ή του τρίτου και των οικογενειών τους, των
εξόδων για τη νοµική τους υποστήριξη και των εξόδων για τη διατήρηση των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων.
Άρθρο 262. - Αποτέλεσµα της δέσµευσης – προσφυγή. 1. Από
την επίδοση της διάταξης για τη δέσµευση κατά την παρ. 1 του
προηγούµενου άρθρου, είναι άκυρη κάθε διάθεση ή επιβάρυνση
των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων.
2. Η διάταξη του προηγούµενου άρθρου επιδίδεται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών στον κατηγορούµενο ή τον τρίτο του
οποίου δεσµεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία, οι οποίοι µπορούν
να προσφύγουν κατ’ αυτής εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών στο αρµόδιο συµβούλιο πληµµελειοδικών ή εφετών, αν
η ανάκριση διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ζητώντας την άρση
ή τον περιορισµό της διάταξης σε περιουσιακά στοιχεία µικρότερης αξίας.
3. Η διάταξη του προηγούµενου άρθρου µπορεί να ανακληθεί
ή να µεταρρυθµισθεί και η δέσµευση να αρθεί ή να περιορισθεί
αυτεπαγγέλτως από τον ανακριτή ή και µε αίτηση εκείνου κατά
του οποίου στρέφεται, αν προκύψουν νέα στοιχεία ή συντρέξουν
ιδιαίτερες περιστάσεις στο πρόσωπο του κατηγορουµένου ή του
τρίτου ή των µελών των οικογενειών τους.
4. Η κατά το προηγούµενο άρθρο δέσµευση αίρεται αυτοδικαίως αν δεν εκδοθεί οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου
σε πρώτο βαθµό, εντός χρονικού διαστήµατος πέντε ετών από
την έκδοση της διάταξης.
Άρθρο 263. - Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι γενικά στους οποίους έχει ανατεθεί έστω και προσωρινά δηµόσια υπηρεσία και τα άλλα πρόσωπα που
αναφέρονται στο άρθρο 212 οφείλουν, αν διαταχθούν από εκείνον που κάνει την ανάκριση, να παραδώσουν στη δικαστική αρχή
τα έγγραφα και στο πρωτότυπό τους ακόµα, καθώς και κάθε
άλλο αντικείµενο που βρίσκεται στην κατοχή τους λόγω των καθηκόντων τους, του λειτουργήµατος ή του επαγγέλµατός τους,
εκτός αν δηλώσουν εγγράφως, έστω και αναιτιολόγητα, ότι πρόκειται για διπλωµατικό ή στρατιωτικό µυστικό που ανάγεται στην
ασφάλεια του κράτους ή µυστικό που σχετίζεται µε το λειτούργηµα ή το επάγγελµά τους.
Άρθρο 264. - Κατάσχεση των εγγράφων – Κατάσχεση εντύπων. 1. Αν εκείνος που εκτελεί την κατάσχεση νοµίζει ότι η δήλωση που έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 263 δεν είναι αληθής και
πρόκειται σύµφωνα µε αυτήν για µυστικό του κράτους από τα
αναφερόµενα στο άρθρο 263, σφραγίζει το έγγραφο ή το εξασφαλίζει µε άλλον τρόπο χωρίς να µάθει το περιεχόµενό του και
αναφέρεται στον εισαγγελέα εφετών που ειδοποιεί σχετικά τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Ο Υπουργός έχει δικαίωµα είτε να επιτρέψει την κατάσχεση είτε
όχι, µε την επιφύλαξη της ποινικής και κάθε άλλης ευθύνης, αν
η δήλωση αποδειχθεί ψευδής.
2. Οποιαδήποτε έρευνα και κατάσχεση κάθε εγγράφου που
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έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών επιτρέπεται µόνο µε
άδεια των Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, οι οποίοι την παρέχουν αν κατά
την κρίση τους δεν βλάπτονται τα εθνικά συµφέροντα.
3. Αν ο κάτοχος δηλώσει ότι πρόκειται για µυστικό του λειτουργήµατος ή του επαγγέλµατος των προσώπων που αναφέρονται
στο άρθρο 212 και εκείνος που κάνει την κατάσχεση νοµίζει ότι
η δήλωση δεν είναι αληθής, σφραγίζει το έγγραφο ή το εξασφαλίζει µε άλλον τρόπο, χωρίς να µάθει το περιεχόµενό του και
ζητεί από το διοικητικό συµβούλιο του οικείου συλλόγου, δικηγορικού, ιατρικού ή φαρµακευτικού, ή από τον οικείο µητροπολίτη να κρίνει αν το έγγραφο περιέχει επαγγελµατικό απόρρητο
ή εξοµολόγηση. Σε περίπτωση που σε αυτό το ζήτηµα θα δοθεί
αρνητική απάντηση, το έγγραφο κατάσχεται, µε την επιφύλαξη
της ποινικής και κάθε άλλης ευθύνης, αν η δήλωση αποδειχθεί
ψευδής.
4. Για την κατάσχεση εφηµερίδων και άλλων εντύπων τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος και της νοµοθεσίας
για τον τύπο.
Άρθρο 265. - Κατάσχεση ψηφιακών δεδοµένων. 1. Η κατάσχεση ψηφιακών δεδοµένων µπορεί να επιβληθεί:
α) Σε ένα σύστηµα υπολογιστή στο σύνολό του ή σε µέρος
αυτού και στα δεδοµένα υπολογιστή που είναι αποθηκευµένα σε
αυτόν, στα οποία έχει φυσική πρόσβαση εκείνος που διενεργεί
την ανάκριση,
β) σε ένα µέσο αποθήκευσης δεδοµένων υπολογιστή στο
οποίο υπάρχουν αποθηκευµένα δεδοµένα υπολογιστή και έχει
φυσική πρόσβαση εκείνος που διενεργεί την ανάκριση,
γ) σε ένα αποµακρυσµένο σύστηµα υπολογιστή στο σύνολό
του ή σε µέρος αυτού και στα δεδοµένα υπολογιστή που είναι
αποθηκευµένα σε αυτόν ή σε ένα αποµακρυσµένο µέσο αποθήκευσης δεδοµένων υπολογιστή και στα δεδοµένα υπολογιστή
που είναι αποθηκευµένα σε αυτό, τα οποία είναι διασυνδεδεµένα
στο σύστηµα υπολογιστή στο οποίο έχει φυσική πρόσβαση εκείνος που διενεργεί την ανάκριση. Στην τελευταία περίπτωση, τα
ψηφιακά δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα και προσβάσιµα
µέσω συστήµατος και υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloud services) δεν θεωρούνται αποθηκευµένα σε αποµακρυσµένο σύστηµα υπολογιστή ή σε αποµακρυσµένο µέσο αποθήκευσης
δεδοµένων υπολογιστή τα οποία είναι διασυνδεδεµένα στο σύστηµα υπολογιστή στο οποίο έχουν φυσική πρόσβαση οι αρχές.
2. Η κατά τα ανωτέρω κατάσχεση πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού που επιτρέπει σε εκείνον που τη διεξάγει:
α) Την αφαίρεση και την κατάσχεση του υλικού φορέα των υπό
στοιχείων α-γ της παρ. 1, στο οποίο βρίσκονται αποθηκευµένα
τα δεδοµένα και/ή
β) την αντιγραφή και την αφαίρεση των αποθηκευµένων ψηφιακών δεδοµένων των υπό στοιχείων α-γ της παρ. 1 σε µέσο
αποθήκευσης δεδοµένων και
γ) την αναπαραγωγή και την επαλήθευση της αυθεντικότητας
και της ακεραιότητας των κατασχεθέντων δεδοµένων.
3. Η κατάσχεση που διενεργείται κατά τις παρ. 1 και 2, βεβαιώνεται µε ειδική έκθεση, η οποία αναφέρει ειδικώς τις ενέργειες
της παρ. 2 που πραγµατοποιεί εκείνος που διεξάγει την ανάκριση.
4. Τα ψηφιακά δεδοµένα που κατάσχονται διατηρούνται αποθηκευµένα καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας σε ένα
και µόνο υλικό µέσο αποθήκευσης που περιέχεται στη δικογραφία. Ασφαλές αντίγραφο αυτού ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάκτησης των δεδοµένων που έχουν κατασχεθεί, σε
περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, σχηµατίζεται κατά την κατάσχεσή τους και διατηρείται στο γραφείο πειστηρίων του πρωτοδικείου στο οποίο υποβάλλεται η δικογραφία και το οποίο
παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις φυσικής ασφάλειας και πρόσβασης σε εκείνους µόνο που ασκούν καθήκοντα στην υπόθεση.
Η παρούσα ισχύει αναλόγως και στα ψηφιακά δεδοµένα που
αφορούν στα δεδοµένα επικοινωνίας που περιλαµβάνονται στη
δικογραφία.
5. Η πρόσβαση και η δυνατότητα αναπαραγωγής των ψηφια-
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κών δεδοµένων που κατάσχονται επιτρέπεται µόνο σε όσους
ασκούν δικαστικά, εισαγγελικά και ανακριτικά καθήκοντα στην
υπόθεση ή τους γραµµατείς. Προς το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα τεχνικά µέσα. Τέτοια µέσα είναι η κρυπτογράφηση και η χρήση κωδικών ασφαλείας για την πρόσβαση και
αναπαραγωγή των κατασχεµένων ψηφιακών δεδοµένων από το
υλικό µέσο αποθήκευσης στο οποίο βρίσκονται αποθηκευµένα.
Η παρούσα ισχύει αναλόγως και στα ψηφιακά δεδοµένα που
αφορούν στα δεδοµένα επικοινωνίας που περιλαµβάνονται στη
δικογραφία.
6. Απαγορεύεται η δηµιουργία και η διατήρηση αντιγράφων
των ψηφιακών δεδοµένων για οποιονδήποτε άλλον λόγο εκτός
αν ο αρµόδιος εισαγγελέας ή ανακριτής ή συµβούλιο ή το δικαστήριο κρίνουν ότι τα κατασχεµένα ψηφιακά δεδοµένα είναι αναγκαίο να περιληφθούν σε άλλη δικογραφία. Η παρούσα ισχύει
αναλόγως και στα ψηφιακά δεδοµένα που αφορούν στα δεδοµένα επικοινωνίας που περιλαµβάνονται στη δικογραφία.
Άρθρο 266. - Κατάσχεση µετά το τέλος της ανάκρισης. 1. Αν
κατά την πορεία της ανάκρισης δεν έγινε δυνατή ή δεν θεωρήθηκε αναγκαία η κατάσχεση πραγµάτων ή εγγράφων σχετικών
µε το έγκληµα, η κατάσχεση µπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της δίκης και αυτεπαγγέλτως, οπότε
ενεργείται από τον εντελλόµενο γι’ αυτήν ανακριτικό υπάλληλο
µόλις γίνει δυνατή η διενέργειά της.
2. Σε περίπτωση αµετάκλητης καταδίκης, η κατάσχεση, οποτεδήποτε θεωρηθεί ότι µπορεί να γίνει και ανεξάρτητα αν η ποινή
εκτίθηκε ή αποσβέστηκε µε άλλον τρόπο, διατάσσεται από τον
εισαγγελέα και αυτεπαγγέλτως. Για την τύχη των πραγµάτων ή
των εγγράφων που κατασχέθηκαν αποφασίζει το δικαστήριο
σύµφωνα µε το άρθρο 372.
Άρθρο 267. - Αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν
και δικαστική παρακατάθεσή τους. 1. Εκείνος που έκανε την κατάσχεση µπορεί να επιτρέπει να χορηγούνται ατελώς αντίγραφα
σε αυτούς που κατείχαν τα έγγραφα πριν από την κατάσχεση.
Μπορεί επίσης να κρατήσει και ο ίδιος αντίγραφο από τα έγγραφα που είχαν παραδοθεί, επιστρέφοντας τα πρωτότυπα.
2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι δικηγόροι µπορούν να εκδίδουν αντίγραφα, αποσπάσµατα και πιστοποιητικά από τα έγγραφα που τους αποδόθηκαν, σε πρωτότυπο ή σε αντίγραφο,
από τον ανακριτή ή τον ανακριτικό υπάλληλο. Αν όµως έγινε κατάσχεση, πρέπει να µνηµονεύουν την διενέργειά της.
3. Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο ή το ίδρυµα ή το γραφείο,
όπου έγινε η κατάσχεση, έχει δικαίωµα να λάβει ατελώς πιστοποιητικό σχετικό µε αυτήν.
4. Αν το έγγραφο που πρέπει να κατασχεθεί αποτελεί µέρος
τόµου ή βιβλίου, από το οποίο δεν µπορεί να αποσπαστεί, και
εκείνος που διενεργεί την ανάκριση νοµίζει ότι δεν είναι αρκετό
να πάρει αντίγραφο, ολόκληρος ο τόµος ή το βιβλίο παραδίδεται
για φύλαξη στον γραµµατέα του δικαστηρίου. Αυτός µε άδεια
του ανακριτή ή του εισαγγελέα εκδίδει για τους ενδιαφεροµένους, ύστερα από αίτησή τους, αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά µερών του τόµου ή του βιβλίου, µνηµονεύοντας την
µερική κατάσχεση. Στον πριν από την κατάσχεση κάτοχο παρέχονται ατελώς τέτοιου είδους αντίγραφα, αποσπάσµατα ή πιστοποιητικά.
5. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται στον κάτοχο ατελώς αντίγραφο της έκθεσης για την κατάσχεση.
Άρθρο 268. - Φύλαξη των πραγµάτων που κατασχέθηκαν
Σφράγιση. 1. Τα πράγµατα που κατασχέθηκαν παραδίδονται για
φύλαξη στον γραµµατέα του δικαστηρίου, εκτός αν δεν είναι δυνατή η φύλαξη από αυτόν, οπότε όποιος ενεργεί την ανάκριση
διατάσσει να φυλαχθούν αλλού και διορίζει φύλακα ικανό και φερέγγυο. Χρήµατα ή άλλα τιµαλφή κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν
τη λειτουργία του.
2. Στην έκθεση για την παράδοση µνηµονεύεται η υποχρέωση
του φύλακα να διαφυλάξει τα πράγµατα και να τα παραδώσει
οποτεδήποτε το ζητήσει η δικαστική αρχή. Ο ανακριτικός υπάλ-
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ληλος µπορεί να επιβάλει στον φύλακα και την καταβολή εγγύησης, που παραδίδεται στο γραµµατέα του πρωτοδικείου ή του
ειρηνοδικείου της κατοικίας.
3. Τα κατά την παρ. 1 πράγµατα, εφόσον παρήλθε πενταετία
από την κατάσχεσή τους χωρίς να εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για την τύχη τους, καταστρέφονται, αν είναι άχρηστα,
άνευ αξίας ή ευτελούς αξίας. Η καταστροφή αποφασίζεται, αφού
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν αποδεικτική αξία και ενεργείται από
επιτροπή που αποτελείται: α) από έναν εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα πρωτοδικών, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
εισαγγελέα που διευθύνει την οικεία εισαγγελία και β) από έναν
υπάλληλο της γραµµατείας του πρωτοδικείου και έναν της εισαγγελίας, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα πρωτοδικών, αντίστοιχα. Ρυπαρά ή
επιβλαβή για τη δηµόσια υγεία πράγµατα καταστρέφονται και αν
δεν έχει παρέλθει πενταετία από την κατάσχεσή τους. Όπλα και
πυροµαχικά παραδίδονται στην αρµόδια στρατιωτική υπηρεσία
µετά από έγγραφη πρόσκληση του εισαγγελέα. Για την παράδοση συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
4. Αν υπάρχει ανάγκη, όποιος ενεργεί την κατάσχεση ασφαλίζει τα πράγµατα ή τα έγγραφα που κατασχέθηκαν είτε θέτοντας
την σφραγίδα της υπηρεσίας είτε µε άλλον τρόπο. Επίσης σε
όσους έχουν συµφέρον επιτρέπεται να θέσουν και την δική τους
σφραγίδα, αν παρίστανται και το ζητήσουν. Η αποσφράγιση γίνεται µπροστά τους, αν αυτό είναι δυνατό, αφού προηγουµένως
βεβαιωθεί ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι σφραγίδες.
Άρθρο 269. - Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγµάτων
που κατασχέθηκαν. Άρση της κατάσχεσης. 1. Εκείνος που
ενεργεί την ανάκριση εφοδιάζεται, αν είναι δυνατό, µε αντίγραφα
των εγγράφων που κατασχέθηκαν και µε φωτογραφίες ή άλλες
αναπαραστάσεις των πραγµάτων που κατασχέθηκαν και µπορούν να αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να φυλαχθούν.
2. Για τα πράγµατα που µπορούν να φθαρούν διατάσσεται από
εκείνον που ενεργεί την ανάκριση η πώληση κατά προτίµηση µε
δηµόσιο πλειστηριασµό, ή η καταστροφή, αν ο νόµος απαγορεύει την κατοχή τους ή έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία.
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν
ότι από αυτό τον λόγο θα δηµιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας. Στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 3
και 4 και 51 παρ. 2 και 3 την άρση κατάσχεσης διατάσσει ο εισαγγελέας. Το ενδεχόµενο της δήµευσης των πραγµάτων που
κατασχέθηκαν δεν εµποδίζει την αλλαγή του προσώπου του φύλακα ούτε την άρση της κατάσχεσης από το δικαστικό συµβούλιο.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Άρθρο 270. - Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση.
1. Η κύρια ανάκριση δεν µπορεί να θεωρηθεί τελειωµένη, αν δεν
απολογηθεί ο κατηγορούµενος. Μπορεί όµως να θεωρηθεί τελειωµένη, χωρίς κλήτευση και απολογία του κατηγορουµένου,
αν µετά την διενέργεια ανακριτικών πράξεων δεν προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις εναντίον του ή συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 301 παρ. 4 εδ. α’ και 303 παρ. 5 εδ. α’.
2. Αν ο κατηγορούµενος κλήθηκε σε απολογία, από απείθεια
όµως δεν παρουσιάζεται και ο ανακριτής κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις εναντίον του, τότε η ανάκριση µπορεί να θεωρηθεί τελειωµένη µε την έκδοση εντάλµατος βίαιης προσαγωγής, σύµφωνα
µε το άρθρο 272 και αν οι ενδείξεις είναι σοβαρές µε την έκδοση
εντάλµατος σύλληψης σύµφωνα µε το άρθρο 276.
Άρθρο 271. - Κλήση κατηγορουµένου. 1. Στον κατηγορούµενο
επιδίδεται κλήση για να εµφανισθεί στον ανακριτή, εκτός από την
περίπτωση του άρθρου 276.
2. Η κλήση γίνεται εγγράφως και πρέπει να αναφέρει την αξιόποινη πράξη για την οποία διεξάγεται ανάκριση, να έχει την επίσηµη σφραγίδα και να έχει υπογραφεί από τον ανακριτή και τον
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γραµµατέα. Η επίδοσή της γίνεται στον κλητευόµενο είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για την
εµφάνισή του.
Άρθρο 272. - Ένταλµα βίαιης προσαγωγής. Αν ο κατηγορούµενος που κλήθηκε δεν εµφανίστηκε, µπορεί να εκδοθεί εναντίον
του ένταλµα βίαιης προσαγωγής, αν δεν συντρέχει περίπτωση
να εκδοθεί ένταλµα σύλληψης σύµφωνα µε το άρθρο 276. Το ένταλµα βίαιης προσαγωγής εκτελείται σύµφωνα µε το άρθρο 277.
Άρθρο 273. - Εξέταση κατηγορουµένου. 1. α) Όταν ο κατηγορούµενος εµφανιστεί ενώπιον του ανακριτή ή του εισαγγελέα ή
του ειρηνοδίκη ή των ανακριτικών υπαλλήλων του άρθρου 31,
αυτοί είναι υποχρεωµένοι να εξακριβώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από το δελτίο της αστυνοµικής του ταυτότητας ή
από το διαβατήριό του, προσκαλώντας τον ταυτόχρονα να δηλώσει την τωρινή διεύθυνση της κατοικίας του ή της διαµονής
του (πόλη, χωριό, συνοικία, οδό, αριθµό). Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στην έκθεση της απολογίας. β) Αν ο κατηγορούµενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και
δεν αµφισβητεί την ταυτότητα που του αποδίδεται, όποιος ενεργεί την εξέταση καταχωρίζει στην έκθεση της απολογίας το γεγονός αυτό, καθώς και τα κατά τη δήλωση του κατηγορουµένου
στοιχεία της ταυτότητάς του, αποστέλλοντας αµέσως απόσπασµα του µέρους αυτού της έκθεσης στον εισαγγελέα που
άσκησε την ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας ελέγχει την ακρίβεια
των στοιχείων της ταυτότητας που δηλώθηκαν. γ) Εκείνος που
ενεργεί την ανάκριση υπενθυµίζει στον κατηγορούµενο ή στον
ύποπτο την υποχρέωσή του, να δηλώσει κάθε µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής του σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 156 και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης, µνηµονεύοντας ρητά το γεγονός αυτό στην έκθεση της απολογίας.
δ) Στην έκθεση απολογίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός
φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και η αρµόδια ΔΟΥ του κατηγορουµένου. Αν αυτός δεν έχει ΑΦΜ, αναγράφονται υποχρεωτικά
το επώνυµο και το όνοµα του πατέρα του, το πατρικό επώνυµο
και το όνοµα της µητέρας του, η ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή η χώρα γέννησης στο εξωτερικό.
2. Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου και του
εξηγηθούν τα δικαιώµατά του, εκείνος που ενεργεί την εξέτασή
του εκθέτει µε πληρότητα και σαφήνεια την πράξη για την οποία
κατηγορείται και τον προσκαλεί να απολογηθεί και να υποδείξει
τα µέσα της υπεράσπισής του. Ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα
να αρνηθεί να απαντήσει. Επίσης έχει δικαίωµα να παραδώσει
την απολογία του γραπτή. Σε αυτήν την περίπτωση όποιος ενεργεί την ανάκριση απευθύνει στον κατηγορούµενο τις απαραίτητες ερωτήσεις για να αποσαφηνιστεί το περιεχόµενο της
έγγραφης απολογίας. Οι ερωτήσεις πρέπει να αναγράφονται
ρητά στην έκθεση.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 223 παρ. 2, 3 και 5 και 225 εφαρµόζονται και για την εξέταση κατηγορουµένων.
Άρθρο 274. - Έρευνα των µέσων της υπεράσπισης. Ο κατηγορούµενος πρέπει να καλείται να εκθέτει πλήρως τους λόγους
που συµβάλλουν στην υπεράσπισή του. Όποιος ενεργεί την εξέταση πρέπει να ερευνά µε επιµέλεια κάθε περιστατικό που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούµενος, αν αυτό είναι χρήσιµο
για να εξακριβωθεί η αλήθεια. Ο ανακρίνων έχει την υποχρέωση
µε διάταξή του να αιτιολογεί την απόρριψη των αποδεικτικών αιτηµάτων του άρθρου 102.
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Άρθρο 275. - Στα αυτόφωρα εγκλήµατα. 1. Προκειµένου για αυτόφωρα κακουργήµατα και πληµµελήµατα οι ανακριτικοί υπάλληλοι του άρθρου 31, καθώς και κάθε αστυνοµικό όργανο, έχουν
υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωµα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγµατος και
του άρθρου 279 του κώδικα για την άµεση προσαγωγή του στον
εισαγγελέα.
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2. Στα εγκλήµατα που διώκονται µε έγκληση δεν επιτρέπεται
η σύλληψη, εκτός αν προηγουµένως υποβληθεί η έγκληση, έστω
και προφορικά, σε εκείνον που έχει δικαίωµα να συλλάβει το δράστη.
3. Στα αυτόφωρα κακουργήµατα και πληµµελήµατα ο αρµόδιος εισαγγελέας πληµµελειοδικών έχει το δικαίωµα να εκδίδει
εναντίον του δράστη που διώκεται ένταλµα σύλληψής του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 276 και 277. Το ένταλµα αυτό
µπορεί ο εισαγγελέας να το ανακαλεί ή να το καταργεί.
Άρθρο 276. - Σύλληψη µε ένταλµα. 1. Εκτός από την περίπτωση
του άρθρου 275, κανείς δεν συλλαµβάνεται χωρίς ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο ένταλµα του ανακριτή ή βούλευµα
του δικαστικού συµβουλίου, που πρέπει να επιδίδονται κατά τη
στιγµή της σύλληψης.
2. Ο ανακριτής εκδίδει το ένταλµα σύλληψης αφού προηγουµένως διατυπώσει την γνώµη του ο εισαγγελέας, και µόνο στις
περιπτώσεις όπου επιτρέπεται προσωρινή κράτηση κατά τα
άρθρα 286 και 287. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διαταχθεί
η σύλληψη και η προσωρινή κράτηση και από το δικαστικό συµβούλιο. Το κατά την παράγραφο αυτή ένταλµα σύλληψης εκδίδεται µόνο όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επί τη βάσει
συγκεκριµένων περιστατικών, που πρέπει να µνηµονεύονται στο
σώµα του εντάλµατος, ότι ο κατηγορούµενος έχει σχεδιάσει την
φυγή του ή την τέλεση άλλων σοβαρών εγκληµάτων.
3. Το ένταλµα σύλληψης περιέχει το όνοµα, το επώνυµο, την
κατοικία και την ακριβέστερη δυνατή περιγραφή του προσώπου
που συλλαµβάνεται, σηµείωση για το έγκληµα για το οποίο κατηγορείται και µνεία του άρθρου που το προβλέπει. Έχει επίσης
την επίσηµη σφραγίδα και την υπογραφή του ανακριτή και του
γραµµατέα.
4. Το ένταλµα σύλληψης µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε
µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα, αν
εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την έκδοσή του.
Άρθρο 277. - Εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης. 1. Το ένταλµα σύλληψης που εκδίδεται µε το νόµιµο τύπο είναι εκτελεστό σε όλη την επικράτεια. Η εκτέλεσή του γίνεται µε τη
φροντίδα του εισαγγελέα από τις αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση ενταλµάτων.
2. Αν ο κατηγορούµενος βρίσκεται σε άλλη δικαστική περιφέρεια, ο εισαγγελέας µπορεί να αποστείλει το ένταλµα σύλληψης
απευθείας στην επιτόπια αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση ενταλµάτων.
3. Όλες οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές, µόλις τους επιδειχθεί το ένταλµα, οφείλουν να βοηθήσουν για τη σύλληψη
χωρίς αναβολή και µέσα στα όρια της αρµοδιότητάς τους.
4. Η εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης που αφορά στρατιωτικό γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του στρατιωτικού
ποινικού κώδικα.
Άρθρο 278. - Πώς γίνεται η σύλληψη. 1. Σύλληψη δεν µπορεί
να γίνει: α) όσο διαρκεί η ιερουργία, σε οίκηµα που προορίζεται
για τη θεία λατρεία β) τη νύχτα σε ιδιωτική κατοικία, εκτός αν
αυτός που διαµένει εκεί το ζητήσει ρητά ή αν τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 256. Αν δεν τηρηθεί η διάταξη αυτή, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή στα όργανα που εκτελούν την σύλληψη.
2. Τα αρµόδια για τη σύλληψη όργανα οφείλουν να συµπεριφέρονται µε κάθε δυνατή ευγένεια σε αυτόν που συλλαµβάνουν
και να σέβονται την τιµή του. Γι’ αυτό δεν πρέπει να µεταχειρίζονται βία παρά µόνο αν υπάρχει ανάγκη και δεν επιτρέπεται να
τον δεσµεύουν παρά µόνο όταν ο συλλαµβανόµενος αντιστέκεται ή είναι ύποπτος φυγής.
Άρθρο 279. - Προσαγωγή του κατηγορουµένου. 1. Ο συλλαµβανόµενος επ’ αυτοφώρω ή µε ένταλµα οδηγείται χωρίς αναβολή
στον αρµόδιο εισαγγελέα, το αργότερο µέσα σε είκοσι τέσσερις
(24) ώρες από τη σύλληψή του και, αν η σύλληψη έγινε έξω από
την έδρα του, στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για την µεταφορά
του. Αν πρόκειται για κακούργηµα ή αν η σύλληψη έγινε µε ένταλµα του ανακριτή, ο εισαγγελέας παραπέµπει στον ανακριτή
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εκείνον που έχει συλληφθεί και αν πρόκειται για πληµµέληµα,
ενεργεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 43, 51, 246 παρ.
2β και 417 κ.ε. Ειδικά σε περίπτωση σύλληψης επ’ αυτοφώρω για
πληµµέληµα, ο ανακριτικός υπάλληλος εντός δώδεκα (12) ωρών
ειδοποιεί µε το ταχύτερο µέσο τον εισαγγελέα, ο οποίος µπορεί,
λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήµατος και την προσωπικότητα του δράστη, να δώσει εντολή να αφεθεί αυτός ελεύθερος και να µην εφαρµοσθεί η προβλεπόµενη για τα αυτόφωρα
εγκλήµατα διαδικασία του άρθρου 418 παρ. 1 εδ. α’ και παρ. 2.
Στην περίπτωση αυτή ο ανακριτικός υπάλληλος υποβάλλει στον
εισαγγελέα, χωρίς χρονοτριβή, όλες τις εκθέσεις που συντάχθηκαν για τη συγκεκριµένη υπόθεση.
2. Αν ο συλλαµβανόµενος αµφισβητεί την ταυτότητα που του
αποδίδεται ή ισχυρίζεται ότι έπαυσε να ισχύει το ένταλµα σύλληψης ή το βούλευµα, οδηγείται σε έναν από τους ανακριτικούς
υπαλλήλους του τόπου της σύλληψης που αναφέρονται στο
άρθρο 31. Ο ανακριτικός υπάλληλος εξετάζει τα στοιχεία της
ταυτότητας και ζητεί πληροφορίες µε το ταχύτερο µέσο για την
ισχύ του εντάλµατος ή του βουλεύµατος. Αν η ταυτότητα δεν
αποδείχθηκε ή έχει παύσει να ισχύει το ένταλµα σύλληψης ή το
βούλευµα, ή δεν εκδόθηκε το ένταλµα σύµφωνα µε τον τύπο που
απαιτείται, εκείνος που έχει συλληφθεί απολύεται αµέσως. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, ο ανακριτικός υπάλληλος τον στέλνει µαζί
µε την έκθεση που έχει συντάξει στην αρχή που ζήτησε τη σύλληψή του, η οποία µπορεί επίσης να εξετάσει και αυτή την ταυτότητά του.
Άρθρο 280. - Κατάσχεση πειστηρίων. Όλα τα έγγραφα και τα
άλλα αντικείµενα που βρέθηκαν σε αυτόν που έχει συλληφθεί και
έχουν σχέση µε το έγκληµα κατάσχονται και παραδίδονται µε
αυτόν και την σχετική έκθεση στον αρµόδιο εισαγγελέα ή ανακριτή.
Άρθρο 281. - Κράτηση του προσώπου που συλλαµβάνεται.
Όποιος έχει συλληφθεί κρατείται στις φυλακές για υποδίκους ή
στο αστυνοµικό κρατητήριο ή, κατά τις περιστάσεις, στο σπίτι
του υπό φρούρηση, στην περίπτωση όµως αυτή µε δικά του
έξοδα, ωσότου εκδοθεί το ένταλµα προσωρινής κράτησης ή
απολυθεί.
Άρθρο 282. - Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισµού και περιοριστικών
όρων. 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.
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.
3. Οι περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι απολύτως
αναγκαίοι για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 και αν αυτοί
δεν επαρκούν επιβάλλεται κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση και αν και αυτό το µέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε
µόνο εκδίδεται ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο ένταλµα προσωρινής κράτησης.
Άρθρο 283. - Οι περιοριστικοί όροι. 1. Περιοριστικοί όροι είναι
ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουµένου
να εµφανίζεται κατά διαστήµατα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή
στην Ελλάδα ή σε ελληνική προξενική αρχή στο εξωτερικό, η
απαγόρευση να µεταβαίνει ή να διαµένει σε ορισµένο τόπο ή στο
εξωτερικό και η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται µε ορισµένα πρόσωπα. Σε περίπτωση επιβολής του περιοριστικού όρου της εµφάνισης σε ελληνική προξενική αρχή, η
τελευταία υποχρεούται να εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες των
δικαστικών αρχών. Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι
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είναι δυνατόν να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα
αναµορφωτικά µέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ έως
ια’ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Σε περίπτωση παραβίασης
των όρων αυτών είναι δυνατή η αντικατάστασή τους µε το µέτρο
της περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. Για τους κατηγορουµένους που εµφανίζουν ψυχική ή διανοητική διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνατόν να διατάσσεται ένα από τα µέτρα
της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ.
2. Περιοριστικοί όροι µπορεί να επιβληθούν αν προκύπτουν
σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουµένου για κακούργηµα
ή πληµµέληµα που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
τριών µηνών.
Άρθρο 284. - Ο κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική 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 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
β) κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ
πιθανό, 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.
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 περιοριστικού όρου είναι έξι µήνες.
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.
6. Αν ο κατηγορούµενος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώ-
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σεις 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 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 285. - Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων. 1. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του µέτρου του κατ’ οίκον περιορισµού µε
ηλεκτρονική επιτήρηση και τη διαδικασία άρσης, εξακολούθησης
ή παράτασής του εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στα
άρθρα 292 και 293.
2. Το κόστος των ηλεκτρονικών µέσων επιτήρησης φέρει ο κατηγορούµενος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3. Για τον
σκοπό αυτόν µε τη διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται η υποχρέωση προκαταβολής των εξόδων επιτήρησης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. Σε περίπτωση
παράτασης της διάρκειας του µέτρου κατά το άρθρο 292, επιβάλλεται µε το σχετικό βούλευµα η προκαταβολή των επιπλέον
εξόδων. Αν για οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικατασταθεί το
µέτρο πριν από τη συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος για
το οποίο έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα, τότε µε την σχετική
απόφαση, 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 την οικονοµική δυνατότητα να τα καταβάλει, οπότε τα
έξοδα επιβάλλονται στο δηµόσιο.
4. 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.
Άρθρο 286. - Η προσωρινή κράτηση. 1. Προσωρινή κράτηση
µπορεί να επιβληθεί αντί: α) για κατ’ οίκον περιορισµό µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όταν το µέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν µπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαµονής του
κατηγορουµένου στη χώρα ή λόγω µη υποβολής από τον τελευταίο σχετικού αιτήµατος να υποβληθεί σε αυτό και β) για περιοριστικούς όρους, αν αιτιολογηµένα κριθεί ότι τα υπό στοιχεία α’
και β’ µέτρα δεν επαρκούν και εφόσον συντρέχουν οι προϋπο-
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θέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 282, µόνον αν ο κατηγορούµενος διώκεται για κακούργηµα και δεν έχει γνωστή διαµονή στην χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για
να διευκολύνει την φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουµένου ή παραβίαση περιορισµών διαµονής και από την συνδροµή
των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται
αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως
προκύπτει από προηγούµενες αµετάκλητες καταδίκες του για
οµοειδείς αξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήµατα.
Αν η αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο πράξη απειλείται στον
νόµο µε ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη µε ανώτατο όριο
τα δέκα πέντε έτη ή αν το έγκληµα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση
ή στο πλαίσιο εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης ή
υπάρχει µεγάλος αριθµός παθόντων από αυτό, προσωρινή κράτηση µπορεί να επιβληθεί και όταν, µε βάση τα συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, κρίνεται αιτιολογηµένα ότι
αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα
εγκλήµατα. Μόνο η κατά νόµο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί
για την επιβολή προσωρινής κράτησης.
2. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογηµένα κρίνεται ότι δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι ή ο κατ’
οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση, µπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση και για το πληµµέληµα της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του
κατηγορουµένου, µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην
παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο της προσωρινής
κράτησης είναι διάρκειας έως έξι µηνών.
3. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον κατηγορούµενο
για κακούργηµα ή πληµµέληµα, αν παραβιασθούν από αυτόν,
είναι δυνατόν να αντικατασταθούν µε προσωρινή κράτηση κατά
το άρθρο 296.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκτός από τα τυπικά στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 276
παρ. 3, την ακριβή σηµείωση για το κακούργηµα ή το πληµµέληµα. Το ένταλµα προσωρινής κράτησης εκτελείται µε τη φροντίδα του εισαγγελέα από τις αρχές που σύµφωνα µε το άρθρο
277 τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση ενταλµάτων. Για τους στρατιωτικούς τηρούνται και οι σχετικές διατάξεις του στρατιωτικού
ποινικού κώδικα.
Άρθρο 289. - Εκτέλεση του εντάλµατος προσωρινής κράτησης. 1. Εκείνος που εναντίον του εκδόθηκε ένταλµα προσωρινής
κράτησης οδηγείται στις φυλακές των υποδίκων και παραδίδεται
στο διευθυντή τους µαζί µε το ένταλµα προσωρινής κράτησης.
H σχετική έκθεση που συντάσσεται εντάσσεται στη δικογραφία.
Από την ηµέρα που έγινε η παράδοση αρχίζει η διάρκεια της προσωρινής κράτησης. Αν όµως ο κρατούµενος είχε κρατηθεί πριν
από την ηµέρα αυτή επειδή είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή µε
ένταλµα, η διάρκεια της προσωρινής κράτησης θεωρείται ότι άρχισε από την ηµέρα που κρατήθηκε. Η ηµέρα αυτή καθορίζεται
ειδικά στο ένταλµα προσωρινής κράτησης. Επίσης έκθεση συντάσσεται και κατά την απόλυση εκείνου που προσωρινά κρατήθηκε.
2. Ο διευθυντής των φυλακών δεν µπορεί να δεχτεί κανέναν
σε αυτές, αν προηγουµένως δεν του παραδοθεί το ένταλµα προσωρινής κράτησης ή βούλευµα δικαστικού συµβουλίου που την
διατάσσει.

Άρθρο 287. - Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων. Προσωρινή
κράτηση µπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο κατηγορούµενο που
έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του, υπό
τους όρους του προηγούµενου άρθρου και εφόσον κατηγορείται
για πράξη από τις αναφερόµενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Η παραβίαση των
περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει από µόνη της σε προσωρινή κράτηση. Το
ένταλµα προσωρινής κράτησης πρέπει να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα
αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή, λαµβανοµένων κατά περίπτωση υπόψη
των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.

Άρθρο 290. - Προσφυγή του προσωρινώς κρατουµένου.
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 προσωρινή κράτηση, και συντάσσεται έκθεση 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.

Άρθρο 288. - Διαδικασία µετά την απολογία. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αµέσως µετά
την απολογία του κατηγορουµένου, αποφασίζει µε την σειρά που
αναφέρεται στο άρθρο αυτό αν θα αφήσει ελεύθερο τον κατηγορούµενο ή θα εκδώσει διάταξη επιβολής περιοριστικών όρων
ή διάταξη επιβολής κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση ή ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο ένταλµα
προσωρινής κράτησης, αφού προηγουµένως και σε κάθε περίπτωση λάβει την γραπτή σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, πριν εκφράσει τη γνώµη του, υποχρεούται να
ακούσει τον κατηγορούµενο και τον συνήγορό του. Η τυχόν διαφωνία επιλύεται από το δικαστικό συµβούλιο (άρθρα 306 και 307
στοιχείο στ’). Ειδικά σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή
κράτηση η πρόταση του εισαγγελέα υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών και το συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών. Στο µεταξύ διάστηµα µε διάταξη
του ανακριτή επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισµός του κατηγορουµένου, η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναµου ταξιδιωτικού εγγράφου του και η απαγόρευση εξόδου του από τη
χώρα.
2. Το ένταλµα για την προσωρινή κράτηση ή η διάταξη που
ορίζει τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 282 περιέχει,

Άρθρο 291. - Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων. 1. Αν στη διάρκεια της ανάκρισης προκύψει ότι δεν υπάρχει πλέον ο λόγος για τον οποίο
διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση ή επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι, µπορεί ο ανακριτής αυτεπαγγέλτως ή µε πρόταση του
εισαγγελέα να άρει αυτά τα µέτρα ή να υποβάλει στο συµβούλιο
αίτηση για την άρση τους. Εναντίον αυτής της απόφασης ο κατηγορούµενος µπορεί να προσφύγει στο συµβούλιο των εφετών.
2. Εκείνος που προσωρινά κρατείται ή εκείνος στον οποίο
έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, µπορεί να υποβάλει αίτηση
στον ανακριτή για την άρση των µέτρων αυτών ή για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους ή
για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων µε άλλους. Εναντίον της διάταξης του ανακριτή επιτρέπεται προσφυγή στο συµβούλιο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που κοινοποιήθηκε η
ανακριτική διάταξη σ’ εκείνον που υπέβαλε την αίτηση.
3. Ο ανακριτής, µε γραπτή γνώµη του εισαγγελέα, µπορεί µε
αιτιολογηµένη διάταξή του να αντικαταστήσει την προσωρινή
κράτηση µε περιοριστικούς όρους ή αυτούς µε προσωρινή κράτηση (άρθρο 296). Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ανακριτής
εκδίδει και ένταλµα σύλληψης. Επίσης ο ανακριτής µπορεί µε τις
ίδιες διατυπώσεις να αλλάξει τους όρους που έχουν επιβληθεί
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µε άλλους δυσµενέστερους ή επιεικέστερους. Εναντίον αυτής
της διάταξης του ανακριτή επιτρέπεται και στον εισαγγελέα και
στον κατηγορούµενο να προσφύγουν στο συµβούλιο πληµµελειοδικών µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών. Η προθεσµία αρχίζει
από την έκδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον εισαγγελέα
και από την επίδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον κατηγορούµενο. Η προσφυγή και η προθεσµία για την άσκησή της δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση.
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
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 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 συµ-
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βούλιο 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 της προσωρινής κράτησης µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών µετά τη συµπλήρωση 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 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 293. - Προκειµένου για έγκληµα που συρρέει κατ’ ιδέαν
ή τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση. 1. Όταν το έγκληµα για το
οποίο διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση συρρέει κατ’ ιδέαν µε
άλλο έγκληµα ή αν το έγκληµα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, η
προθεσµία που αναφέρεται στο άρθρο 292 υπολογίζεται από
τότε 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 294. - Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης
και µετά το παραπεµπτικό βούλευµα. 1. Αν η προσωρινή κράτηση του κατηγορουµένου συνεχίστηκε και µετά την παραποµπή
του σε δίκη, το αρµόδιο συµβούλιο οποτεδήποτε, ή το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ή σε 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 να την αντικαταστήσει µε περιοριστικούς όρους ή να άρει ή να αντικαταστήσει τους περιοριστικούς όρους που έχουν τεθεί µε άλλους.
Το δικαστήριο που αποφάσισε την αναβολή αποφαίνεται και για
την παράταση ή µη της προσωρινής κράτησης, αν, στις επόµενες
τριάντα ηµέρες από την αναβολή, συµπληρώνεται το ανώτατο
όριο της προσωρινής κράτησης και εφόσον είναι παρών ο κατηγορούµενος.
2. Αρµόδιο συµβούλιο σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο είναι το συµβούλιο εφετών και αν ακόµη το συµβούλιο
πληµµελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την προσωρινή κράτηση, εκτός αν η υπόθεση εκκρεµεί στο πληµµελειοδικείο.
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3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η αίτηση, δεν χρειάζεται να
υποβληθεί προηγουµένως ο αιτών στην εκτέλεση του βουλεύµατος ή της απόφασης.
Άρθρο 295. - Διαδικασία της εγγυοδοσίας. 1. Αν ως περιοριστικός όρος τεθεί η καταβολή εγγύησης, το ύψος και το αξιόχρεο
της εγγύησης, ορίζονται µε ελεύθερη κρίση, αφού ληφθεί υπόψη
η ποινή που επιβάλλεται στην πράξη, καθώς και η οικονοµική και
η ηθική κατάσταση του κατηγορουµένου.
2. Η εγγύηση δίνεται από τον κατηγορούµενο ή και από κάθε
άλλον τρίτο. Το ποσό που ορίστηκε καταβάλλεται, κατ’ επιλογή
του κατηγορουµένου, σε χρήµατα ή µε εγγυητική επιστολή τράπεζας ή µε αξιόχρεη υποθήκη εντός εύλογης προθεσµίας που
ορίζεται από τον ανακριτή. Η εγγύηση δίνεται στον γραµµατέα
του δικαστηρίου, και συντάσσεται σχετική έκθεση, που υπογράφεται από εκείνον που παρέχει την εγγύηση, τον κατηγορούµενο,
τον εισαγγελέα και τον γραµµατέα.
3. Για κάθε αµφισβήτηση που προκύπτει ως προς την παροχή
της εγγύησης αποφασίζει ανέκκλητα το συµβούλιο ή το δικαστήριο.
Άρθρο 296. - Λόγοι για την αντικατάσταση των περιοριστικών
όρων µε προσωρινή κράτηση. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον κατηγορούµενο είναι δυνατό να αντικατασταθούν
µε προσωρινή κράτηση: α) αν, µολονότι προσκλήθηκε νόµιµα,
δεν εµφανίζεται στον ανακριτή ή στο δικαστήριο για να δικαστεί,
χωρίς να συντρέχουν εύλογα κωλύµατα που να κάνουν αδύνατη
την εµφάνισή του β) αν έχει κάνει προπαρασκευαστικές πράξεις
φυγής γ) αν παραβιάζει τους όρους που του επιβλήθηκαν ή δεν
δηλώσει τη µεταβολή της κατοικίας του σύµφωνα µε το επόµενο
άρθρο.
Άρθρο 297. - Υποχρεώσεις του απολυόµενου. Ο κατηγορούµενος στον οποίο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι κατά την απόλυσή του οφείλει να δηλώσει την κατοικία του, κατά την κύρια
ανάκριση στον ανακριτή και µετά το πέρας αυτής στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, όπου εκκρεµεί η υπόθεση, προσδιορίζοντας µε ακρίβεια τη διεύθυνσή του (πόλη, συνοικία, χωριό, οδό,
αριθµό) και να δηλώνει αµέσως κάθε µεταβολή της στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα. Οφείλει επίσης µε την ίδια δήλωση να
διορίσει αντίκλητο στον οποίο να γίνονται όλες οι επιδόσεις
εκτός από τα εισαγωγικά έγγραφα της δίκης.
Άρθρο 298. - Η τύχη της εγγύησης. 1. Αν επιβληθεί στον κατηγορούµενο ο περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας, και αυτός,
ενώ προσκλήθηκε νόµιµα, δεν εµφανιστεί στον ανακριτή µέσα
στην προθεσµία που του ορίστηκε ή στο δικαστήριο κατά τη δικάσιµο που ορίστηκε ή παραβιάσει περιοριστικό όρο, το ποσό
της εγγύησης ανήκει αυτοδικαίως στο κράτος. Δεν ισχύουν τα
παραπάνω, αν αθωωθεί ο κατηγορούµενος, οπότε εφαρµόζεται
η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 299.
2. Το δικαστήριο που ασχολείται µε την κατηγορία και στο
οποίο προσκλήθηκε ο κατηγορούµενος να δικαστεί αποφαίνεται
για την τύχη της εγγύησης στην ίδια δικάσιµο στην οποία κλήθηκε ο κατηγορούµενος. Όταν εκείνος που έδωσε την εγγύηση
είναι τρίτος, καλείται και αυτός στην δικάσιµο. Αν δεν υπάρχει
νόµιµη περίπτωση να ασχοληθεί το δικαστήριο µε την κατηγορία,
καθώς και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, αποφαίνεται το συµβούλιο των πληµµελειοδικών, αφού πρώτα προσκληθεί ο κατηγορούµενος και ο τρίτος που έδωσε την εγγύηση πέντε
τουλάχιστον ηµέρες προτού εισαχθεί η υπόθεση στο συµβούλιο.
3. Στον κατηγορούµενο και στον τρίτο που έδωσε την εγγύηση
επιτρέπεται έφεση στο συµβούλιο εφετών εναντίον του βουλεύµατος του συµβουλίου των πληµµελειοδικών.
Άρθρο 299. - Απόδοση της εγγύησης. 1. Αν ο κατηγορούµενος
αθωωθεί ή παύσει η εναντίον του ποινική δίωξη, η εγγύηση επιστρέφεται άµεσα. Την απόδοση διατάσσει το δικαστήριο µε την
ίδια απόφαση. Διαφορετικά τη διατάσσει το συµβούλιο πληµµελειοδικών, κατά του βουλεύµατος του οποίου επιτρέπεται έφεση
στον κατηγορούµενο και στον τρίτο που είχε καταθέσει την εγ-
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γύηση.
2. Αν καταδικαστεί ο κατηγορούµενος, το δικαστήριο ή το συµβούλιο της προηγούµενης παραγράφου διατάσσει την απόδοση
της εγγύησης. Η απόδοση εκτελείται από τον εισαγγελέα, µόλις
ο αµετάκλητα καταδικασµένος φυλακιστεί για να εκτίσει την
ποινή του, εκτός αν διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της
ποινής. Από το ποσό της εγγύησης που επιστρέφεται και όταν
ακόµη έχει κατατεθεί από τρίτους, αφαιρούνται τα δικαστικά
έξοδα και οι χρηµατικές ποινές. Στον κατηγορούµενο και στον
τρίτο που κατέθεσε την εγγύηση επιτρέπεται έφεση κατά του
βουλεύµατος του συµβουλίου
Άρθρο 300. - Πλειστηριασµός των πραγµάτων που υποθηκεύθηκαν ή δόθηκαν ως ενέχυρο. Για τα κινητά πράγµατα που
τυχόν δόθηκαν ως ενέχυρα, καθώς και για τα ακίνητα που υποθηκεύθηκαν, γίνεται δικαστικός πλειστηριασµός µε την επιµέλεια
του εισαγγελέα ύστερα από την κατάπτωση της εγγύησης σύµφωνα µε το άρθρο 298. Το περίσσευµα που µένει από την πώληση επιστρέφεται στον κατηγορούµενο ή σε εκείνον που έδωσε
την εγγύηση.
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ –
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Άρθρο 301. - Ποινική συνδιαλλαγή µέχρι την τυπική περάτωση
της ανάκρισης. 1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου για την
ποινική συνδιαλλαγή εφαρµόζονται στα κακουργήµατα: α) που
προβλέπονται στα άρθρα 216 παρ. 3 και 4 και 242 παρ. 3, 4 και
5 ΠΚ, β) που χωρίς βία ή απειλή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας
και της περιουσίας και γ) που προβλέπονται στους νόµους
1599/1986, 2803/2000, 2960/2001, 4557/2018 και 4174/2013, ανεξάρτητα από την συνδροµή ή µη επιβαρυντικών περιστάσεων.
2. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1, ο εισαγγελέας µετά
από αίτηµα του κατηγορουµένου που υποβάλλεται µέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης, καλεί τον κατηγορούµενο και τον
παθόντα και, προκειµένου περί του δηµοσίου τον οριζόµενο
βάσει των κείµενων διατάξεων νόµιµο εκπρόσωπό του να εµφανισθούν ενώπιόν του, µετά ή δια των συνηγόρων τους, για συνδιαλλαγή. Ο εισαγγελέας διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο στον
διάδικο, που δεν έχει, από τον σχετικό πίνακα του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
3. Ο εισαγγελέας τάσσει προθεσµία δεκαπέντε ηµερών στους
συνηγόρους των διαδίκων για τη σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής, στο οποίο περιέχεται η οµολογία του κατηγορουµένου για την πράξη για την οποία κατηγορείται και βεβαιώνεται η
απόδοση του πράγµατος ή η εντελής ικανοποίηση της ζηµίας
που αναφέρεται στην κατηγορία.
4. Αν το πρακτικό συνδιαλλαγής συνταχθεί πριν από την απολογία του κατηγορουµένου, η ανάκριση θεωρείται περατωµένη
ως προς αυτόν και τους συµµετόχους που το αποδέχονται. Αν
το πρακτικό συνταχθεί µετά την απολογία του κατηγορουµένου,
τα τυχόν επιβληθέντα για το συγκεκριµένο έγκληµα κατά το
άρθρο 282 µέτρα δικονοµικού καταναγκασµού αίρονται υποχρεωτικά µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών.
5. Αν δεν επιτευχθεί συνδιαλλαγή, η αίτηση θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα, καταστρέφεται µε το οικείο υλικό και τυχόν
αντίγραφά τους δεν λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της
δίκης και σε καµία άλλη διαδικασία.
6. Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση της παρ. 2 αφορά την
χρηµατική ικανοποίηση του ζηµιωθέντος λόγω της ηθικής βλάβης, η οποία για την εφαρµογή των διατάξεων της ποινικής συνδιαλλαγής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριάντα χιλιάδων
ευρώ µε την επιφύλαξη της διεκδίκησης τυχόν υπερβαινουσών
το ως άνω ποσό αξιώσεων στα πολιτικά δικαστήρια. Σε περιπτώσεις συµµετοχής, η καταβολή του συµφωνηµένου χρηµατικού
ποσού από ένα συµµέτοχο, ωφελεί και τους υπολοίπους. Αν κάποιος από τους συµµέτοχους δεν επιθυµεί την ποινική συνδιαλλαγή, η υπόθεση χωρίζεται και ακολουθείται ως προς αυτόν η
τακτική διαδικασία. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επε-
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κτείνεται στα συρρέοντα εγκλήµατα που δεν περιλαµβάνονται
στα εγκλήµατα της παρ. 1, ως προς τα οποία η δικογραφία χωρίζεται µε πράξη του ανακριτή.
7. Μέσα σε πέντε ηµέρες από τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών διαβιβάζει το σχετικό
πρακτικό µαζί µε τη λοιπή δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών,
ο οποίος εισάγει αµέσως την υπόθεση µε απευθείας κλήση στο
Μονοµελές Εφετείο, κλητεύοντας τον κατηγορούµενο και τον ζηµιωθέντα.
8. Το δικαστήριο, εκτιµώντας το πρακτικό συνδιαλλαγής και
τα στοιχεία της λοιπής δικογραφίας, κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούµενο και επιβάλλει σε αυτόν, κατά το άρθρο 79 ΠΚ, ποινή
που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή επί επιβαρυντικών περιστάσεων τα δύο έτη. Σε περίπτωση συρροής εγκληµάτων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 94 επ. ΠΚ. Το δικαστήριο
εξετάζει αυτεπαγγέλτως, χωρίς να δεσµεύεται από το πρακτικό
συνδιαλλαγής, τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 368
περ. β’ και γ’ ΚΠΔ και δικαιούται να µεταβάλει τον νοµικό χαρακτηρισµό της πράξης προς όφελος του κατηγορουµένου. Η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής κατά τα ανωτέρω αναστέλλεται
και µετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 99, 100 και 104Α ΠΚ. Δικαστικά έξοδα
δεν επιβάλλονται. Ο χαρακτήρας των πράξεων της παρ. 1, για
τις οποίες έλαβε χώρα η ποινική συνδιαλλαγή, εξακολουθεί να
παραµένει κακουργηµατικός.
9. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου χωρεί µόνο αναίρεση.
Άρθρο 302 . - Ποινική συνδιαλλαγή µετά την τυπική περάτωση
της ανάκρισης και µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο.
1. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργηµα που προβλέπεται στην παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου το κατά το προηγούµενο άρθρο αίτηµα του
κατηγορουµένου, µετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και
µέχρι την έκδοση παραπεµπτικού βουλεύµατος ή τη διατύπωση
σύµφωνης γνώµης του προέδρου εφετών για απευθείας παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, υποβάλλεται στον
εισαγγελέα ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η δικογραφία. Στην περίπτωση αυτή διατάσσεται περαιτέρω κυρία ανάκριση, ανακαλουµένης της πρότασης του εισαγγελέα προς το δικαστικό
συµβούλιο ή τον πρόεδρο εφετών, αν συντρέχει περίπτωση, και
ακολουθείται η διαδικασία του προηγούµενου άρθρου.
2. Αν το κατά την προηγούµενη παράγραφο αίτηµα του κατηγορουµένου υποβληθεί µετά την έκδοση παραπεµπτικού βουλεύµατος ή µετά την διατύπωση σύµφωνης γνώµης του προέδρου
εφετών κατά το άρθρο 309 παρ. 2 και µέχρι την επίδοση κλήσης
ή κλητηρίου θεσπίσµατος στον κατηγορούµενο, ο αρµόδιος εισαγγελέας εισάγει το αίτηµα του κατηγορουµένου στο δικαστήριο που είναι αρµόδιο να δικάσει την υπόθεση και στην ίδια
δικάσιµο µε αυτή.
3. Στην περίπτωση των κακουργηµάτων του προηγούµενου
άρθρου, το πρωτοβάθµιο δικαστήριο που είναι αρµόδιο να κρίνει
την ουσία της υπόθεσης, αν έχει υποβληθεί αίτηµα σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο ή υποβληθεί µέχρι το πέρας της
αποδεικτικής διαδικασίας, διακόπτει τη συζήτηση της υπόθεσης
και τάσσει προθεσµία δεκαπέντε ηµερών στους συνηγόρους των
διαδίκων για τη σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής, στο οποίο
περιέχεται η οµολογία του κατηγορουµένου για την πράξη για
την οποία κατηγορείται και βεβαιώνεται η πλήρης ικανοποίηση
του ζηµιωθέντος, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του προηγούµενου
άρθρου. Το αίτηµα του κατηγορουµένου που υποβάλλεται στο
ακροατήριο, καταχωρίζεται σε ειδικά πρακτικά, που τηρούνται
αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό κατά το άρθρο 141 παρ. 4 ΚΠΔ.
4. Αν δεν επιτευχθεί συνδιαλλαγή, η αίτηση του κατηγορουµένου θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και τα ειδικά πρακτικά
του άρθρου 141 παρ. 4 που τηρήθηκαν για τον σκοπό αυτό καταστρέφονται µε το οικείο υλικό και τυχόν αντίγραφά τους δεν
λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της δίκης και σε καµία
άλλη διαδικασία.
5. Οι διατάξεις των παρ. 3 εδ. β’, 5 και 6 του προηγούµενου
άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως.

7869

6. Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό συνδιαλλαγής και τα στοιχεία της λοιπής δικογραφίας, κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούµενο και επιβάλλει σε αυτόν, κατά
το άρθρο 79 ΠΚ, ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή επί επιβαρυντικών περιστάσεων τα τρία έτη. Η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής κατά τα ανωτέρω µετατρέπεται σε παροχή
κοινωφελούς εργασίας και αναστέλλεται µε τις προϋποθέσεις
των άρθρων 99, 100, 104Α και 105Α ΠΚ. Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται. Ο χαρακτήρας των πράξεων της παρ. 1 του άρθρου
301, για τις οποίες έλαβε χώρα η ποινική συνδιαλλαγή, εξακολουθεί να παραµένει κακουργηµατικός.
7. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου χωρεί µόνον αναίρεση.
Άρθρο 303. - Ποινική διαπραγµάτευση. 1. Στις περιπτώσεις των
αυτεπαγγέλτως διωκοµένων εγκληµάτων, εξαιρουµένων των κακουργηµάτων: α) που απειλούνται και µε ποινή ισόβιας κάθειρξης
και β) που προβλέπονται στο άρθρο 187Α ΠΚ και στο δέκατο
ένατο κεφάλαιο του ΠΚ, ο κατηγορούµενος δικαιούται µέχρι την
τυπική περάτωση της κύριας ανάκρισης ή της προανάκρισης να
ζητήσει εγγράφως ο ίδιος ή διά του συνηγόρου του την έναρξη
της διαδικασίας ποινικής διαπραγµάτευσης, αντικείµενο της
οποίας µπορεί να είναι µόνο η επιβλητέα κύρια ή παρεπόµενη
ποινή.
2. Μετά την υποβολή του ανωτέρω αιτήµατος η δικογραφία
διαβιβάζεται επί µεν των πληµµεληµάτων στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών επί δε των κακουργηµάτων στον εισαγγελέα εφετών, οι οποίοι οφείλουν να κρίνουν αν η συγκεκριµένη ποινική
υπόθεση είναι, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων τέλεσης
της πράξης και της προσωπικότητας του κατηγορουµένου, κατάλληλη προς διαπραγµάτευση. Προς τον σκοπό αυτό ο εισαγγελέας καλεί υποχρεωτικά τον κατηγορούµενο να εµφανισθεί
ενώπιόν του µετά ή δια συνηγόρου και, αν το κρίνει αναγκαίο,
τον παθόντα µετά ή δια συνηγόρου. Αν ο κατηγορούµενος δεν
έχει συνήγορο ο εισαγγελέας του διορίζει υποχρεωτικά από τον
σχετικό πίνακα του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Στα εγκλήµατα της παρ. 1 του άρθρου 301 ο εισαγγελέας δικαιούται κατά
την κρίση του να εξαρτήσει την έναρξη της διαπραγµάτευσης,
από την πλήρη αποκατάσταση της ζηµίας ή από τη σοβαρή προσπάθεια του υπαιτίου να αποκαταστήσει τη ζηµία.
3. Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ του εισαγγελέα και του
κατηγορουµένου, η ποινική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Η
γραπτή αίτηση του κατηγορουµένου θεωρείται ως ουδέποτε
υποβληθείσα, καταστρέφεται µε το οικείο υλικό και τυχόν αντίγραφά της δεν λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της δίκης
και σε καµία άλλη διαδικασία.
4. Αν ο κατηγορούµενος, αφού λάβει γνώση των στοιχείων της
δικογραφίας, συµφωνήσει µε τον εισαγγελέα την επιβλητέα
ποινή, συντάσσεται πρακτικό διαπραγµάτευσης, που υπογράφεται από τον εισαγγελέα και από τον κατηγορούµενο και τον παριστάµενο συνήγορό του. Το πρακτικό διαπραγµάτευσης
περιέχει την οµολογία του κατηγορουµένου για την πράξη για
την οποία κατηγορείται, την συµφωνηθείσα ποινή καθώς και τον
τρόπο έκτισής της. Η προτεινόµενη ποινή καθορίζεται µε βάση
την απαξία, τις συνθήκες τέλεσης της πράξης, τον βαθµό της
υπαιτιότητας καθώς και την προσωπικότητα και τους οικονοµικούς όρους του κατηγορουµένου και δεν µπορεί να υπερβεί τα
πέντε έτη φυλάκισης στα κακουργήµατα που τιµωρούνται µε κάθειρξη µέχρι δέκα έτη, τα επτά έτη στα κακουργήµατα που τιµωρούνται µε κάθειρξη άνω των δέκα ετών, και τα δύο έτη στα
πληµµελήµατα, ούτε µπορεί να είναι κατώτερη των δύο ετών στα
κακουργήµατα που τιµωρούνται µε πρόσκαιρη κάθειρξη. Για την
αναστολή ή µετατροπή της προτεινόµενης ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 99, 100,
104Α και 105Α ΠΚ. Στο πρακτικό διαπραγµάτευσης ορίζεται υποχρεωτικά πληρεξούσιος δικηγόρος και αντίκλητος του κατηγορουµένου, στον οποίο παρέχεται η εντολή να τον εκπροσωπήσει
στο ακροατήριο.
5. Αν το πρακτικό διαπραγµάτευσης συνταχθεί πριν από την
απολογία του κατηγορουµένου η ανάκριση θεωρείται περατωµένη ως προς αυτόν, εκτός αν ο εισαγγελέας θεωρεί ότι συντρέ-
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χει περίπτωση να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, οπότε ο ανακριτής λαµβάνει απολογία του κατηγορουµένου, µετά την οποία
ο ανακριτής µπορεί να αφήσει τον κατηγορούµενο ελεύθερο ή
να εκδώσει διάταξη για την επιβολή περιοριστικών όρων κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 283. Αν το πρακτικό διαπραγµάτευσης συνταχθεί µετά την απολογία του κατηγορουµένου, ο εισαγγελέας µπορεί µε διάταξή του να άρει ή να
αντικαταστήσει τα µέτρα δικονοµικού καταναγκασµού που τυχόν
έχουν επιβληθεί στον κατηγορούµενο. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζεται και η δικογραφία χωρίζεται µε
πράξη του ανακριτή ως προς τους κατηγορουµένους, για τους
οποίους δεν έχει συνταχθεί πρακτικό διαπραγµάτευσης και ως
προς τα συρρέοντα εγκλήµατα που δεν περιλαµβάνονται σε
εκείνα της παρ. 1.
6. Μέσα σε πέντε ηµέρες από τη σύνταξη του πρακτικού διαπραγµάτευσης, η υπόθεση εισάγεται µε απευθείας κλήση στο
Μονοµελές Εφετείο επί κακουργηµάτων και στο Μονοµελές
Πληµµελειοδικείο επί πληµµεληµάτων. Στον απόντα κατηγορούµενο ορίζεται υποχρεωτικά ως συνήγορος ο αναφερόµενος στο
πρακτικό διαπραγµάτευσης και αν αυτός κωλύεται άλλος συνήγορος από τον πίνακα του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Το δικαστήριο σε δηµόσια συνεδρίαση κηρύσσει ένοχο τον
κατηγορούµενο βάσει του πρακτικού διαπραγµάτευσης και των
στοιχείων της δικογραφίας και επιβάλλει σε αυτόν, εφαρµόζοντας τα κριτήρια του άρθρου 79 ΠΚ ποινή, η οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνει την συµφωνηθείσα µεταξύ εισαγγελέα και κατηγορούµενου. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, χωρίς να δεσµεύεται από το πρακτικό διαπραγµάτευσης, τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 368 περ. β’ και γ’ και δικαιούται να µεταβάλλει τον νοµικό χαρακτηρισµό της πράξης µόνο προς όφελος του κατηγορουµένου.
7. Διαπραγµάτευση µπορεί να γίνει και στο ακροατήριο του
πρωτοβάθµιου δικαστηρίου µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής
διαδικασίας, µε αίτηση του κατηγορουµένου ή του συνηγόρου
του, που έχει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση που καταχωρείται στο ειδικό πρακτικό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 141 παρ.
4. Στην περίπτωση αυτή η διαπραγµάτευση διεξάγεται µεταξύ
του κατηγορουµένου και του εισαγγελέα της έδρας. Αν ο κατηγορούµενος δεν έχει συνήγορο, το δικαστήριο του διορίζει υποχρεωτικά από τον σχετικό πίνακα του οικείου δικηγορικού
συλλόγου. Η υποβολή του αιτήµατος διαπραγµάτευσης δεν αποτελεί υποχρεωτικό λόγο αναβολής της δίκης. Αν δεν επιτευχθεί
συµφωνία µεταξύ του εισαγγελέα και του κατηγορουµένου,
εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 3 του παρόντος.
8. Σε περίπτωση συρροής εγκληµάτων η διαπραγµάτευση
µπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά.
9. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου χωρεί µόνο αναίρεση.
Άρθρο 304. - Ικανοποίηση του παθόντος µε αποδέσµευση περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση κατάσχεσης ή δέσµευσης
περιουσιακών στοιχείων κατά τα άρθρα 34, 36, 260, 261, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων
κατά το άρθρο 42 του ν. 4557/2018, η προβλεπόµενη από τα
άρθρα 49, 301, 302, 303 απόδοση του πράγµατος ή η ικανοποίηση του παθόντος, µπορεί να γίνει και µε την απόδοση µέρους ή
του συνόλου των κατασχεµένων ή δεσµευµένων περιουσιακών
στοιχείων, ή των λογαριασµών σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί απαγόρευση κίνησης. Για τον σκοπό αυτό ο κατηγορούµενος
ή το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η αξιόποινη πράξη και οποιοσδήποτε τρίτος που ενεργεί µε εντολή και για λογαριασµό του,
σε περίπτωση δε κοινών λογαριασµών και οι συνδικαιούχοι
αυτών, µπορούν µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους στον εισαγγελέα, τον ανακριτή, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο
κατά περίπτωση, να συναινέσουν στην οριστική απόδοση των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων. Το αποδιδόµενο µε την ανωτέρω δήλωση ποσό ή περιουσιακό στοιχείο πρέπει να είναι
ελεύθερο από δικαιώµατα τρίτων επ’ αυτού. Στην περίπτωση του
προηγούµενου εδαφίου διατάσσεται από το αρµόδιο όργανο, η
άρση της κατάσχεσης, της δέσµευσης ή της απαγόρευσης κίνησης λογαριασµών και η καταβολή του οριζόµενου στις διατάξεις
των άρθρων 49, 301, 302 και 303 ποσού της ζηµίας στον παθόντα
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και του τυχόν υπερβάλλοντος στον δικαιούχο. Σε περίπτωση που
για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί η κατά τις προηγούµενες
διατάξεις εξάλειψη του αξιοποίνου, αποχή από την ποινική δίωξη,
ποινική συνδιαλλαγή ή ποινική διαπραγµάτευση, η δήλωση θεωρείται ως µη γενοµένη, εκτός αν το πρόσωπο που την υπέβαλε,
δηλώσει ρητά την επιθυµία του για την απόδοση των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια δήλωση µπορεί να υποβληθεί σε κάθε στάδιο της ποινικής δίκης, µέχρι την έκδοση
απόφασης σε πρώτο βαθµό.
2. Αν η δήλωση της παρ. 1 υποβληθεί κατά την προδικασία,
αρµόδιο όργανο για την απόδοση των δεσµευµένων είναι το συµβούλιο πληµµελειοδικών στις περιπτώσεις των άρθρων 49, 301
και 303, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 302 εφόσον είναι
αρµόδιο για την έκδοση παραπεµπτικού βουλεύµατος και το
συµβούλιο εφετών σε κάθε άλλη περίπτωση.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
Άρθρο 305. - Σύνθεση του Συµβουλίου. 1. Το συµβούλιο των
πληµµελειοδικών συγκροτείται όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3,
εκτός αν πρόκειται για κατηγορούµενο ανήλικο, οπότε συγκροτείται όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 2. H διάταξη του άρθρου 13
παρ. 3 εφαρµόζεται και σε αυτή την περίπτωση.
2. Όταν πρόκειται να κριθούν ζητήµατα, που ανέκυψαν κατά
τη διάρκεια της ανάκρισης (άρθρο 307) ή η περάτωσή της
(άρθρο 308), δεν επιτρέπεται η συµµετοχή του ανακριτή στη σύνθεση του συµβουλίου.
Άρθρο 306. - Διαδικασία. Οι συνεδριάσεις των δικαστικών συµβουλίων δεν είναι δηµόσιες. Οι αποφάσεις τους λαµβάνονται µε
πλειοψηφία, και πάντοτε αφού ακουστεί και αποχωρήσει ο εισαγγελέας (άρθρο 138). Η απόφαση που λαµβάνεται βεβαιώνεται σε
πρόχειρο σηµείωµα επάνω στην πρόταση του εισαγγελέα, χρονολογείται και υπογράφεται από τους δικαστές που µετείχαν στη
διάσκεψη. Η απόφαση που βεβαιώθηκε µε τον τρόπον αυτόν
ισχύει και σε περίπτωση που θα επέλθει µεταβολή στο πρόσωπο
των δικαστών που έλαβαν µέρος στη διάσκεψη πριν από την καθαρογράφηση και την υπογραφή του βουλεύµατος. Έπειτα ο
πρόεδρος του δικαστικού συµβουλίου αποστέλλει το βούλευµα
για καθαρογραφή και υπογραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 142
παρ. 2, στον αρµόδιο γραµµατέα, ο οποίος υποχρεούται να καταχωρίσει τούτο σε ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό
αυτόν. Αν περιέχονται διατάξεις αφορώσες τη σύλληψη ή προσωρινή κράτηση του κατηγορουµένου ή άλλες που απαιτούν
άµεση εκτέλεση, το βούλευµα, µε τη φροντίδα του εισαγγελέα,
είναι εκτελεστό και πριν από την καθαρογραφή του. Στις περιπτώσεις αυτές, µε την παράδοση της απόφασης στον γραµµατέα, συντάσσεται περίληψη των προς εκτέλεση διατάξεων που,
αφού υπογραφεί από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα, παραδίδεται στον εισαγγελέα. Αν πρόκειται για σύλληψη, επιβολή περιοριστικών όρων ή προσωρινή κράτηση του κατηγορουµένου,
η περίληψη αυτή πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 276 παρ. 3 και 288 παρ. 2. Για την άσκηση ενδίκων
µέσων η έκδοση του βουλεύµατος θεωρείται ότι έγινε µόλις καθαρογραφεί και υπογραφεί.
Άρθρο 307. - Αρµοδιότητα του συµβουλίου των πληµµελειοδικών κατά την προδικασία. Κατά την διάρκεια της ανάκρισης
το συµβούλιο των πληµµελειοδικών µε πρόταση του εισαγγελέα
ή ενός διαδίκου ή µε αίτηση του ανακριτή αποφασίζει: α) όταν ο
ανακριτής νοµίζει ότι δεν πρέπει να συµµορφωθεί µε πρόταση
των παραπάνω, β) όταν πρόκειται να κανονιστεί στην προδικασία
ένα δύσκολο ζήτηµα, όπως η κατάσχεση κ.τ.λ., γ) για όλες τις
διαφορές που προκύπτουν στην προδικασία µεταξύ των διαδίκων
ή µεταξύ αυτών και του εισαγγελέα, δ) για την αποπεράτωση ή
την εξακολούθηση της ανάκρισης, ε) για την προσφυγή του κατηγορουµένου κατά του εντάλµατος προσωρινής κράτησης ή για
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την προσφυγή του κατηγορουµένου ή του εισαγγελέα κατά της
διάταξης του ανακριτή που αφορά την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης µε περιοριστικούς όρους και στ) για κάθε
άλλο θέµα που προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις.
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 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.
2. Από τη στιγµή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχετική
πρόταση, πριν την υποβάλει στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο,
έχει υποχρέωση να ενηµερώσει αµέσως, έστω και τηλεφωνικά,
τους διαδίκους, προκειµένου να λάβουν αντίγραφό της και να
ασκήσουν το δικαίωµα ακρόασης, υποβάλλοντας υπόµνηµα µε
τις απόψεις τους. Την ίδια υποχρέωση έχει ο εισαγγελέας όταν
υποβάλλει πρόταση στο συµβούλιο για την έκδοση παρεµπίπτοντος βουλεύµατος. Στην περίπτωση του εδ. α’, η δικογραφία διαβιβάζεται στο δικαστικό συµβούλιο, αφού παρέλθουν δέκα
ηµέρες από την ειδοποίηση, η οποία αποδεικνύεται µε βεβαίωση
του αρµόδιου γραµµατέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται
στη δικογραφία.
3. Η κύρια ανάκριση στα πληµµελήµατα περατώνεται και µε
απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου µε διαταγή του εισαγγελέα, εφόσον υπάρχει
η σύµφωνη γνώµη του ανακριτή. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρµόζεται και η διάταξη του άρθρου 322. Ο εισαγγελέας εφετών
έχει δικαίωµα, αν δεχτεί την προσφυγή, να διατάξει είτε να υποβληθεί η προσφυγή στο συµβούλιο είτε να συµπληρωθεί η ανάκριση, που περατώνεται µε 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 99, 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’, γ’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 245.
Άρθρο 309. - Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση.
1. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις των κακουργηµάτων: του Ν.Δ.
86/1969, των νόµων 998/1979, 2168/1993, 2960/2001, 4002/2011
(άρθρο 52), 4139/2013, 4174/2013 και 4251/2014, καθώς και των
άρθρων 374 και 380 ΠΚ, µετά την περάτωση της ανάκρισης, η
δικογραφία υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών
στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι προκύπτουν
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επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή της υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι δεν χρειάζεται να συµπληρωθεί η ανάκριση, προτείνει στον πρόεδρο εφετών να εισαχθεί η υπόθεση, µαζί µε τα
τυχόν ήσσονος βαρύτητας συναφή εγκλήµατα, απευθείας στο
ακροατήριο. Οι διατάξεις των άρθρων 128 και 129 εφαρµόζονται
αναλόγως και σε τούτη την περίπτωση.
2. Από τη στιγµή που ο εισαγγελέας εφετών καταρτίσει την
σχετική πρόταση πριν την υποβάλει προς τον πρόεδρο εφετών,
έχει υποχρέωση να ενηµερώσει αµέσως, έστω και τηλεφωνικά,
τους διαδίκους, προκειµένου να λάβουν αντίγραφό της και να
ασκήσουν το δικαίωµα ακρόασης, υποβάλλοντας υπόµνηµα µε
τις απόψεις τους. Αφού παρέλθουν δέκα ηµέρες από την ειδοποίηση, για την οποία συντάσσεται έκθεση, η δικογραφία διαβιβάζεται στον πρόεδρο εφετών. Εφόσον ο πρόεδρος εφετών
διατυπώσει σύµφωνη γνώµη, για την παραποµπή της υπόθεσης
στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας εφετών εκδίδει κλητήριο θέσπισµα, κατά του οποίου δεν επιτρέπεται προσφυγή.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας του προέδρου εφετών ή όταν από
την αρχή ο εισαγγελέας φρονεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ή θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας εφετών
διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών,
προκειµένου να εισαχθεί στο συµβούλιο πληµµελειοδικών.
4. Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του παρόντος
άρθρου ο πρόεδρος εφετών αποφαίνεται µε διάταξη του, κατά
της οποίας δεν χωρεί προσφυγή, για την διατήρηση ή µη της
προσωρινής κράτησης ή των περιοριστικών όρων ή της ισχύος
του εντάλµατος σύλληψης και την προσωρινή του κράτηση σε
περίπτωση που θα συλληφθεί. Η παρ. 4 του άρθρου 315 εφαρµόζεται αναλόγως.
5. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούµενοι, το
συµβούλιο εφετών είναι αρµόδιο να αποφανθεί για όσους από
αυτούς δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ή ως προς τους οποίους θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή
προσωρινά η ποινική δίωξη, οπότε η υπόθεση χωρίζεται. Επίσης,
το ίδιο συµβούλιο είναι σε κάθε περίπτωση αρµόδιο να αποφανθεί και για τα συναφή εγκλήµατα είτε πρόκειται για έναν είτε πρόκειται για περισσότερος κατηγορουµένους.
Άρθρο 310. - Δικαιοδοσία του συµβουλίου πληµµελειοδικών
µετά το τέλος της ανάκρισης. 1. Το συµβούλιο, µέσα σε δύο
µήνες ή, αν εφαρµοσθεί η επόµενη παράγραφος, µέσα σε τρείς
µήνες από την υποβολή της πρότασης του εισαγγελέα, µπορεί:
α) να αποφαίνεται να µη γίνει κατηγορία, β) να παύει οριστικά
την ποινική δίωξη, γ) να παύει προσωρινά την ποινική δίωξη, µόνο
όµως για τα κακουργήµατα της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση,
της ληστείας, της εκβίασης, της κλοπής (και ζωοκλοπής) και του
εµπρησµού, δ) να διατάσσει περαιτέρω ανάκριση και ε) να παραπέµπει τον κατηγορούµενο στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου.
2. Το συµβούλιο συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του εισαγγελέα και των διαδίκων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, µπορεί να διατάξει την εµφάνιση
ενώπιον του όλων των διαδίκων, οπότε καλείται και ο εισαγγελέας. Αν µετά το τέλος της ανάκρισης και την υποβολή των εγγράφων στον εισαγγελέα υποβλήθηκαν στο συµβούλιο από έναν
διάδικο έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, το συµβούλιο,
στην περίπτωση που κρίνει ότι αυτά ασκούν ουσιώδη επιρροή
στη διάγνωση της υπόθεσης, οφείλει να καλέσει τους υπόλοιπους διαδίκους, ή τους αντικλήτους τους, για να ενηµερωθούν
και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σε προθεσµία που καθορίζει το ίδιο.
3. Το συµβούλιο διατάσσει περαιτέρω ανάκριση, αν θεωρηθεί
απαραίτητο να γίνουν ορισµένες ανακριτικές πράξεις ή να απαγγελθεί κατηγορία εναντίον ορισµένου προσώπου που σε βάρος
του υπάρχουν υπόνοιες ότι ενέχεται για την πράξη για την οποία
διεξάγεται η ανάκριση. Αν διατάχθηκε περαιτέρω ανάκριση,
ενεργείται από τον ανακριτή, µπορεί όµως κατά την κρίση του
συµβουλίου να γίνει και από ανακριτικό υπάλληλο, αν είχε προηγηθεί µόνο προανάκριση.
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Άρθρο 311. - Περιεχόµενο του βουλεύµατος. 1. Το συµβούλιο
αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία, όταν δεν
υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ή αυτές που υπάρχουν δεν είναι σοβαρές για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο,
εκτός αν στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται να παύσει
προσωρινά η δίωξη σύµφωνα µε τα άρθρα 310 παρ. 1 στοιχ. γ
και 312 παρ. 1, ή όταν το γεγονός δεν συνιστά αξιόποινη πράξη
ή όταν υπάρχουν λόγοι που αποκλείουν τον άδικο χαρακτήρα
της πράξης ή τον καταλογισµό. Αν έγινε παραίτηση από το δικαίωµα της έγκλησης ή ανάκλησή της ή αν η πράξη αµνηστεύθηκε ή παραγράφηκε το αξιόποινό της ή αν ο κατηγορούµενος
πέθανε, το συµβούλιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη. Στην περίπτωση που συντρέχει δεδικασµένο ή δεν υπάρχει έγκληση, η
αίτηση ή η άδεια που απαιτείται για τη δίωξη (άρθρο 56), το συµβούλιο κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη.
2. Το συµβούλιο στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου έχει την υποχρέωση να διατάξει συγχρόνως την απόδοση σε ορισµένο πρόσωπο ως ιδιοκτήτη των πραγµάτων που
αφαιρέθηκαν και των πειστηρίων που κατασχέθηκαν ή παραδόθηκαν στην ανάκριση σύµφωνα µε το άρθρο 259. Η διάταξη αυτή
του βουλεύµατος απέναντι σε τρίτους που δεν είναι διάδικοι στην
ποινική διαδικασία (άρθρο 70) και που δεν υπέβαλαν τις αξιώσεις
τους στο δικαστικό συµβούλιο έχει προσωρινή ισχύ και δεν τους
εµποδίζει να προσφύγουν στο αρµόδιο πολιτικό δικαστήριο. Αν
από την ανάκριση προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστο πρόσωπο, το συµβούλιο διατάσσει την εξακολούθηση της µεσεγγύησης και της φύλαξης, που προβλέπονται στα άρθρα 259 και 267.
Είναι δυνατό όµως και να αντικαταστήσει συγχρόνως το φύλακα,
ωσότου λυθεί το ζήτηµα της κυριότητας από το αρµόδιο πολιτικό
δικαστήριο. Επίσης το συµβούλιο διατάσσει την δήµευση των
πραγµάτων που κατά τον νόµο πρέπει να δηµευτούν. Κατά της
διάταξης του βουλεύµατος για την απόδοση ή δήµευση επιτρέπεται έφεση στους διαδίκους και στον τρίτο, του οποίου τις αξιώσεις έκρινε το δικαστικό συµβούλιο.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, αν παύσει οριστικά η ποινική
δίωξη λόγω παραγραφής ή θανάτου του κατηγορουµένου ή κηρυχθεί απαράδεκτη, το συµβούλιο διατάσσει την απόδοση των
δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων στον παθόντα, αν από τα
στοιχεία της ανάκρισης ήθελε προκύψει ότι αυτά προέρχονται
άµεσα ή έµµεσα από την αξιόποινη πράξη και συνιστούν την περιουσιακή ζηµία που υπέστη αυτός. Διαφορετικά διατάσσεται η
δήµευσή τους, εφόσον αυτή προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Στις προηγούµενες περιπτώσεις εφαρµόζεται αναλόγως
και η διάταξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 312. - Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης. 1. Παύει
προσωρινά η δίωξη, και ο προσωρινά κρατούµενος απολύεται,
αν υπάρχουν ενδείξεις, δεν είναι όµως επαρκείς για να παραπεµφθεί ο κατηγορούµενος στο ακροατήριο. Σε αυτή την περίπτωση, τότε µόνο µπορεί να διωχθεί πάλι ο κατηγορούµενος για
την ίδια πράξη, αν οι ενδείξεις που υπήρχαν εναντίον του και που
δεν κρίθηκαν επαρκείς ενισχυθούν µε νέες, που δεν είχαν υποβληθεί προηγουµένως στην κρίση του συµβουλίου. Ο εισαγγελέας συγκεντρώνει µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιµο τις
νέες ενδείξεις και οφείλει να τις υποβάλει προηγουµένως στο
συµβούλιο, περιµένοντας ωσότου το βούλευµα επιτρέψει τη νέα
δίωξη.
2. Αν η δίωξη έπαυσε προσωρινά µε βούλευµα του συµβουλίου
εφετών ή µε βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών, που
επικυρώθηκε µε βούλευµα του συµβουλίου εφετών, την άδεια
για νέα δίωξη την παρέχει το συµβούλιο εφετών. Αν αυτό επιτρέψει τη νέα δίωξη και αφού γίνει η ανάκριση στο πληµµελειοδικείο,
το συµβούλιο εφετών αποφασίζει κατ’ ουσία και στην περίπτωση
ακόµα που έχουν περιληφθεί στη νέα δίωξη πρόσωπα που αρχικά δεν είχαν διωχθεί.
3. Και όταν το συµβούλιο παύει προσωρινά την ποινική δίωξη,
διατάσσει όσα ορίζονται στην παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου,
αν κρίνει ότι τα πράγµατα που αφαιρέθηκαν ή τα πειστήρια δεν
είναι χρήσιµα για ενδεχόµενη νέα δίωξη.
Άρθρο 313. - Παραποµπή στο αρµόδιο δικαστήριο. Το συµβού-
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λιο αποφασίζει την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου, όταν διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που στηρίζουν κατηγορία εναντίον του
για ορισµένη πράξη. Οµοίως, κατ` εξαίρεση των οριζοµένων στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 311, το δικαστικό συµβούλιο διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο του
αρµόδιου δικαστηρίου και όταν κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση
απαλλαγής από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και επιβολής µέτρου θεραπείας κατά το άρθρο 69Α ΠΚ. Αν
κατά του κατηγορουµένου έχει εκδοθεί ένταλµα προσωρινής
κράτησης, το σχετικό βούλευµα του συµβουλίου εκδίδεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ηµερών από την υποβολή σε αυτό της
πρότασης του εισαγγελέα.
Άρθρο 314. - Αποστολή των εγγράφων. Αν η υπόθεση παραπεµφθεί στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου, τα έγγραφα
αποστέλλονται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου και µε την
φροντίδα του επιδίδεται το βούλευµα στους διαδίκους. Αν το
βούλευµα γίνει αµετάκλητο, ο κατηγορούµενος καλείται στο
ακροατήριο σύµφωνα µε το άρθρο 321. Στις υποθέσεις στις
οποίες ο κατηγορούµενος κρατείται προσωρινά, ο αρµόδιος εισαγγελέας ορίζει υποχρεωτικά δικάσιµο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα
ηµέρες από τη διαβίβαση σε αυτόν των εγγράφων.
Άρθρο 315. - Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι. 1.
Αν ο κατηγορούµενος κρατείται προσωρινά ή τελεί υπό περιοριστικούς όρους, το συµβούλιο αποφασίζει ταυτόχρονα και για την
απόλυσή του ή τη συνέχιση της προσωρινής του κράτησης,
καθώς και για την διατήρηση ή όχι της ισχύος των περιοριστικών
όρων.
2. Αν είχε εκδοθεί εναντίον του κατηγορουµένου ένταλµα σύλληψης και αυτός διέφυγε, το συµβούλιο διατάσσει ταυτόχρονα
την κατάργηση ή τη διατήρηση της ισχύος του εντάλµατος,
καθώς και την προσωρινή κράτηση του κατηγορουµένου στην
περίπτωση που θα συλληφθεί σύµφωνα µε τις διακρίσεις της
παρ. 1.
3. Το συµβούλιο, παραπέµποντας τον κατηγορούµενο στο
ακροατήριο, αν συντρέχει νόµιµη περίπτωση, επιβάλλει περιοριστικούς όρους ή διατάσσει τη σύλληψη και προσωρινή κράτησή
του, ακόµη και αν δεν έχει εκδοθεί ένταλµα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης.
4. Όταν το δικαστικό συµβούλιο αποφαίνεται µε οποιαδήποτε
αφορµή για την προσωρινή κράτηση ή µη του κατηγορουµένου,
έχει υποχρέωση, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα, να τον καλέσει ενώπιόν του προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του,
εκτός αν µε ειδική αιτιολογία κρίνει ότι η αυτοπρόσωπη εµφάνιση
δεν είναι αναγκαία.
5. Αν κατά την διάρκεια της ανάκρισης επιβλήθηκε δέσµευση
περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 260, 261), το συµβούλιο αποφασίζει και για τη διατήρηση, την άρση ή τον περιορισµό της. Αν η
δέσµευση έχει επιβληθεί σε βάρος τρίτου προσώπου, κατά του
οποίου δεν κινήθηκε ποινική δίωξη, το συµβούλιο εφόσον πιθανολογήσει ότι ο τρίτος γνώριζε ως ενδεχόµενο ή όφειλε να γνωρίζει ότι η περιουσία που απέκτησε προέρχεται από αξιόποινη
πράξη και ότι σκοπός της µεταβίβασης σε αυτόν ήταν η αποφυγή
της δήµευσής της, διατάσσει τη διατήρηση της δέσµευσης και
ορίζει τον τρίτο µεσεγγυούχο της περιουσίας, επιτρέποντάς του
κάθε πράξη εκµετάλλευσής της, πλην της εκποίησης ή διάθεσής
της.
6. Όταν η δικογραφία εισάγεται στο αρµόδιο δικαστήριο λόγω
συνδροµής των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 69Α ΠΚ,
το δικαστικό συµβούλιο επιβάλλει υποχρεωτικά ως περιοριστικό
όρο ένα από τα µέτρα της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ, αν δε ο
κατηγορούµενος κρατείται προσωρινά, αντικαθιστά υποχρεωτικά την προσωρινή κράτηση µε το ίδιο µέτρο.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΡΩΝ. - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 316. - Σύνθεση και διαδικασία. 1. Αν ο κατηγορούµενος
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είναι ανήλικος, στη σύνθεση του συµβουλίου εφετών συµµετέχει
και ο εφέτης ανηλίκων.
2. Ως προς τη διαδικασία στο συµβούλιο εφετών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 306, 310 κ.ε. για το συµβούλιο πληµµελειοδικών.
Άρθρο 317. - Αρµοδιότητα. 1. Το συµβούλιο εφετών αποφασίζει:
α) για τις εφέσεις που ασκούνται κατά των βουλευµάτων του
συµβουλίου πληµµελειοδικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 481 και β) για τις προτάσεις του εισαγγελέα των εφετών
να αναθεωρηθεί η κατηγορία σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου αυτού και στις περιπτώσεις των άρθρων 43
παρ. 2 και 323.
2. Ο εισαγγελέας εφετών, αφού παραλάβει τα έγγραφα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 314, αν δεν ασκήθηκε έφεση
κατά του βουλεύµατος, ελέγχει µέσα σε τρεις ηµέρες την κατηγορία. Αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κακούργηµα ή ότι στο κακούργηµα δεν δόθηκε ο χαρακτηρισµός που έπρεπε ή ότι η
κατηγορία δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο βάσιµη ή δεν αποδείχθηκε ακόµα όσο ήταν αναγκαίο ή ότι το δικαστήριο στο οποίο
παραπέµφθηκε ο κατηγορούµενος δεν είναι αρµόδιο, εισάγει την
υπόθεση µε αιτιολογηµένη πρότασή του στο συµβούλιο του δικαστηρίου των εφετών.
Άρθρο 318. - Δικαιοδοσία του συµβουλίου εφετών. Το συµβούλιο εφετών στις περιπτώσεις του άρθρου 317 έχει το δικαίωµα
να διατάσσει ό,τι και το συµβούλιο πληµµελειοδικών κατά τα
άρθρα 309 έως και 315. Η εξουσία αυτή του συµβουλίου των
εφετών δεν περιορίζεται καθόλου, ακόµη και όταν ασχολείται µε
την υπόθεση ύστερα από έφεση του κατηγορουµένου.
Άρθρο 319. - Διατάξεις του βουλεύµατος των εφετών. 1. Αν
το συµβούλιο αποφανθεί να µη γίνει κατηγορία ή να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη ή να κηρυχθεί απαράδεκτη,
διατάσσει συγχρόνως την κατάργηση του εντάλµατος σύλληψης
ή προσωρινής κράτησης που έχει εκδοθεί και την απόλυση του
κατηγορουµένου.
2. Αν έχει διαταχθεί συνέχιση της ανάκρισης, ο εισαγγελέας
εφετών στέλνει χωρίς αναβολή τα έγγραφα στον αρµόδιο ανακριτή ή στον εφέτη στον οποίο έχει ανατεθεί µε βούλευµα η συνέχιση της ανάκρισης. Αφού γίνει η ανάκριση, το συµβούλιο
εφετών αποφασίζει κατά το άρθρο 318, και όταν ακόµη περιλαµβάνεται στην δίωξη και πρόσωπο για το οποίο δεν είχε κρίνει το
πρωτόδικο συµβούλιο.
3. Αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να υποστηριχθεί η κατηγορία και χαρακτηρίζεται σωστά η πράξη, επικυρώνεται το
βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών και συνεχίζεται η
διαδικασία.
4. Αν µόνο ο χαρακτηρισµός της πράξης ήταν λανθασµένος,
δίνεται σωστά ο χαρακτηρισµός στο βούλευµα που εκδίδεται.
5. Το βούλευµα του συµβουλίου εφετών που εκδόθηκε κατά
τις παρ. 3 και 4 επιδίδεται µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος στον
κατηγορούµενο και στους υπόλοιπους διαδίκους µε την φροντίδα του εισαγγελέα εφετών ή πληµµελειοδικών. Μόλις καταστεί
αµετάκλητο το βούλευµα, γίνεται η κλήση του κατηγορουµένου
κατά τα άρθρα 321 κ.ε..
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 320. - Ορισµός δικασίµου και κλήτευση στο ακροατήριο. 1. Ο ορισµός δικασίµου στις περιπτώσεις κατηγορουµένων
που κρατούνται προσωρινά γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
2. Όταν ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη µε απευθείας
κλήση στο ακροατήριο καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων
43 παρ. 2, 301, 302 παρ. 1, 303 παρ. 6, 308 παρ. 3 και 309, ο κατηγορούµενος κλητεύεται στο ακροατήριο µε κλητήριο θέσπισµα, ενώ στις περιπτώσεις των άρθρων 314 και 319 παρ. 5 µε
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κλήση. Το κλητήριο θέσπισµα και η κλήση του κατηγορουµένου
συντάσσονται σε δύο αντίτυπα. Το ένα επιδίδεται στον κατηγορούµενο και το άλλο επισυνάπτεται στη δικογραφία κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.
3. Μετά την επίδοση της κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσµατος
ο εισαγγελέας δεν µπορεί να αποσύρει την υπόθεση από τη δικάσιµο που ορίστηκε. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων
169 παρ. 2 και 324.
Άρθρο 321. - Περιεχόµενο του κλητηρίου θεσπίσµατος και της
κλήσης. Παραµονή δικογραφιών στα γραφεία. 1. Το κλητήριο
θέσπισµα πρέπει να περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο και, αν υπάρχει ανάγκη, και άλλα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα του
κατηγορουµένου, β) τον προσδιορισµό του δικαστηρίου στο
οποίο καλείται, γ) τη χρονολογία, την ηµέρα της εβδοµάδας και
την ώρα που πρέπει να εµφανιστεί, δ) τον ακριβή καθορισµό της
πράξης για την οποία κατηγορείται και µνεία του άρθρου του ποινικού νόµου που την προβλέπει και ε) τον αριθµό του, την επίσηµη σφραγίδα και την υπογραφή του εισαγγελέα που εξέδωσε
το θέσπισµα.
2. Η κλήση για την εµφάνιση (άρθρο 320) ως προς την αξιόποινη πράξη πρέπει να αναφέρεται στο παραπεµπτικό βούλευµα.
Κατά τα λοιπά πρέπει επίσης να περιέχει όσα και το κλητήριο θέσπισµα. Η ερήµην εκδίκαση ως συνέπεια της µη εµφάνισης του
κατηγορουµένου πρέπει να αναγράφεται τόσο στο κλητήριο θέσπισµα όσο και στην κλήση.
3. Αντίγραφο του πρέπει να επιδίδεται σε κάθε περίπτωση
στον παριστάµενο προς υποστήριξη της κατηγορίας.
4. Η τήρηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται µε
ποινή ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσµατος και της κλήσης.
5. Η έλλειψη στοιχείου του κύρους του κλητηρίου θεσπίσµατος ή της κλήσης αποδεικνύεται από το κλητήριο θέσπισµα ή την
κλήση που επιδόθηκε στον κατηγορούµενο ή από το υπάρχον
στην δικογραφία αντίτυπό του και σε έλλειψή του από το αποδεικτικό επίδοσης.
6. Από τη στιγµή που θα επιδοθεί στον κατηγορούµενο το κλητήριο θέσπισµα ή η κλήση για την εµφάνιση οι δικογραφίες και
τα πειστήρια πρέπει να παραµένουν κατά τις εργάσιµες ώρες
στο οικείο δικαστικό γραφείο. Ο παραβάτης τιµωρείται πειθαρχικά.
Άρθρο 322. - Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης.
1.
Ο κατηγορούµενος που κλητεύθηκε απευθείας µε κλητήριο θέσπισµα στο ακροατήριο του τριµελούς πληµµελειοδικείου έχει
δικαίωµα, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπου, να προσφύγει στον αρµόδιο εισαγγελέα εφετών µέσα σε δέκα ηµέρες
από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσµατος.
2. Η προσφυγή ασκείται µε τον τρόπο που προβλέπεται στο
άρθρο 474. Αν η έκθεση γίνει ή το δικόγραφο κατατεθεί σε άλλο
γραµµατέα ή στον προϊστάµενο της προξενικής αρχής ή στον διευθυντή των φυλακών, ειδοποιείται αµελλητί ο γραµµατέας της
εισαγγελίας πρωτοδικών που εξέδωσε το κλητήριο θέσπισµα και
του αποστέλλεται αµέσως η έκθεση ή το δικόγραφο. Αν η προσφυγή ασκείται µέσω αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο ή επικυρωµένο αντίγραφό του προσαρτάται στην έκθεση ή στο
δικόγραφο. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται η προσφυγή. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του
δηµοσίου ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Το ύψος του ποσού
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών. Όταν η προσφυγή
ασκείται από περισσότερους κατηγορουµένους, κατατίθεται
µόνο ένα παράβολο. Σε περίπτωση που ο εισαγγελέας εφετών
κάνει δεκτή την προσφυγή διατάσσει και την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.
3. Ο εισαγγελέας των εφετών µπορεί: α) να απορρίψει την
προσφυγή, β) να κάνει δεκτή την προσφυγή, οπότε διατάσσει την
εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστικό συµβούλιο, γ) να προβεί
σε µία από τις παραπάνω ενέργειες, αφού προηγουµένως δια-
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τάξει προανάκριση για την συµπλήρωση του αποδεικτικού υλικού
µε τη διενέργεια συγκεκριµένων ανακριτικών πράξεων. Η διάταξη
του εισαγγελέα εφετών που απορρίπτει την προσφυγή επιδίδεται
στον κατηγορούµενο σύµφωνα µε τα άρθρα 155 κ.ε.. Αν από την
επίδοση έως την δικάσιµο που ορίστηκε αρχικά µεσολαβεί τουλάχιστον το µισό της προθεσµίας που χρειάζεται για την κλήτευση, ο κατηγορούµενος έχει υποχρέωση να εµφανιστεί σε
αυτήν για να δικαστεί χωρίς άλλη κλήτευση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας για τους µάρτυρες που κλητεύει ο ίδιος.
3. Ο κατηγορούµενος δεν έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει
στον εισαγγελέα και στους διαδίκους τους µάρτυρες που κλητεύει.

Άρθρο 323. - Προσφυγή προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας. Ο
κατηγορούµενος που κλητεύθηκε µε κλητήριο θέσπισµα απευθείας στο ακροατήριο του τριµελούς εφετείου σύµφωνα µε τη
διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 111 έχει δικαίωµα να προσφύγει
στο αρµόδιο συµβούλιο εφετών µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου. Η προσφυγή υποβάλλεται στα όργανα που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο ή
στο γραµµατέα της εισαγγελίας εφετών. Το συµβούλιο εφετών
έχει υποχρέωση να αποφασίσει µέσα σε δέκα ηµέρες από τότε
που υποβλήθηκε η έκθεση προσφυγής µαζί µε την σχετική πρόταση του εισαγγελέα εφετών, και µπορεί: α) να απορρίψει την
προσφυγή, β) να κάνει δεκτή την προσφυγή, εκδίδοντας βούλευµα µε το οποίο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία
ή παύει οριστικά την ποινική δίωξη ή κηρύσσει αυτήν απαράδεκτη, γ) να προβεί σε µία από τις παραπάνω ενέργειες, αφού προηγουµένως διατάξει προανάκριση για τη συµπλήρωση του
αποδεικτικού υλικού, µε τη διενέργεια συγκεκριµένων ανακριτικών πράξεων. Το συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό. Το βούλευµα του συµβουλίου εφετών που απορρίπτει την
προσφυγή επιδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 155 κ.ε. στον κατηγορούµενο. Αν από την επίδοση του βουλεύµατος έως την δικάσιµο που ορίστηκε αρχικά µεσολαβεί τουλάχιστον το µισό της
προθεσµίας που ορίστηκε για κλήτευση ο κατηγορούµενος έχει
υποχρέωση να εµφανιστεί κατά τη δικάσιµο αυτή για να δικαστεί
χωρίς άλλη κλήτευση.

Άρθρο 327. - Μάρτυρες που πρέπει να κλητευθούν. 1. Ο εισαγγελέας οφείλει να κλητεύει στο ακροατήριο όλους τους ουσιώδεις µάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης. Εκτός από τις
αποδείξεις που έχουν συλλεγεί κατά την ανάκριση, µπορεί να
προσκοµίσει στο ακροατήριο νέους µάρτυρες και άλλες αποδείξεις.
2. Ο κατηγορούµενος, εκτός από τους µάρτυρες που προσκαλούνται από τον ίδιο µε δικές του δαπάνες, έχει δικαίωµα να ζητήσει από την αρµόδια αρχή να κλητεύσει υποχρεωτικά έναν
τουλάχιστον µάρτυρα της επιλογής του αν κατηγορείται για
πληµµέληµα, και δύο αν κατηγορείται για κακούργηµα. Η αίτηση
είναι απαράδεκτη, αν δεν αναφέρει την ακριβή διεύθυνση των
µαρτύρων που προτείνονται, καθώς και το θέµα για το οποίο κυρίως θα γίνει η εξέταση. Η κλήτευση δεν είναι υποχρεωτική, αν
το θέµα δεν έχει σχέση µε την κατηγορούµενη πράξη ή αν ο µάρτυρας κατοικεί ή διαµένει στην αλλοδαπή.
3. Η αίτηση που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο
υποβάλλεται στον αρµόδιο εισαγγελέα το αργότερο σε πέντε
ηµέρες από την επίδοση της κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσµατος διαφορετικά, είναι απαράδεκτη. Κατά την υποβολή της αίτησης συντάσσεται στο ίδιο έγγραφο έκθεση για την παράδοσή
της. Η κλήτευση των µαρτύρων που προτείνονται µπορεί να γίνει
το αργότερο δύο ηµέρες πριν από τη δικάσιµο και µε τηλεοµοιοτυπία ή άλλο ανάλογο µέσο. Για την τήρηση της προθεσµίας
των δύο ηµερών λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία αποστολής
του τηλεοµοιοτυπήµατος ή του άλλου ανάλογου µέσου.
4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 δεν εφαρµόζονται όταν ο κατηγορούµενος παραπέµπεται στο µονοµελές πληµµελειοδικείο.

Άρθρο 324. - Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε µε απευθείας
κλήση. 1. Ωσότου αρχίσει η συζήτηση στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί να αποσύρει την υπόθεση όταν:
α) υπάρχουν λόγοι που εµφανίστηκαν µετά την απευθείας κλήση
στο ακροατήριο και προσδίδουν στην πράξη χαρακτήρα κακουργήµατος, οπότε διατάσσει κύρια ανάκριση και, β) το κλητήριο θέσπισµα δεν περιέχει τα απαιτούµενα στοιχεία που ορίζονται στο
άρθρο 321.
2. Στις ενέργειες που προβλέπονται στο εδ. β’ της παρ. 1 προβαίνει και ο εισαγγελέας εφετών στις περιπτώσεις του άρθρου
309 παρ. 2 και 111 παρ. 6.
3. Στις ενέργειες της παρ. 1 προβαίνει ο αρµόδιος εισαγγελέας και όταν, χωρίς να έχει τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να
έχει χωριστεί η συζήτηση ορισµένης πράξης ή να υπάρχει λόγος
αναβολής, αναστολής ή αποχής από την ποινική δίωξη, δεν έχει
εισαχθεί προς εκδίκαση πράξη η οποία περιγράφεται στην ιδία
έγκληση, µήνυση, αναφορά ή αίτηση προς τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών.

Άρθρο 328. - Εξέταση των µαρτύρων που έχουν κώλυµα να εµφανιστούν. Όταν ο εισαγγελέας ή ένας διάδικος, αφού παραπεµφθεί η υπόθεση στο ακροατήριο, θεωρεί ότι εξαιτίας
ασθένειας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύµατος δεν είναι δυνατό
να εµφανιστεί στο δικαστήριο µάρτυρας που δεν εξετάστηκε
στην ανάκριση, µπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του µάρτυρα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση γίνεται στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται από ανακριτικό
υπάλληλο, που τον διορίζει ο δικαστής ο οποίος διέταξε την εξέταση. Ο δικαστής ειδοποιεί τον εισαγγελέα και τους διαδίκους
να παραστούν στην εξέταση είτε οι ίδιοι είτε εκπροσωπούµενοι
από τον συνήγορό τους. Ο κατηγορούµενος, όταν βρίσκεται σε
προσωρινή κράτηση έξω από τον τόπο της εξέτασης, δεν προσάγεται έχει όµως δικαίωµα να παραστεί δια συνηγόρου που διορίζει µε απλή επιστολή, την οποία βεβαιώνει ο διευθυντής του
καταστήµατος όπου κρατείται. Η έκθεση για την εξέταση αυτή
διαβάζεται στο ακροατήριο. Διαφορετικά, η διαδικασία είναι
άκυρη.

Άρθρο 325. - Εξαιρέσεις. Οι διατάξεις των άρθρων 322 και 323
δεν εφαρµόζονται αν η προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή αν
απαγορεύεται µε ειδική διάταξη. Αν εκείνος που ασκεί την προσφυγή έχει αντιρρήσεις, µπορεί να τις προβάλει µόνο στο δικαστήριο που δικάζει. Αν το δικαστήριο δεχθεί τις αντιρρήσεις,
κηρύσσει απαράδεκτη την εισαγωγή της υπόθεσης, ωσότου αποφανθεί για την προσφυγή ο εισαγγελέας εφετών.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 326. - Γνωστοποίηση των µαρτύρων. 1. Ο αρµόδιος εισαγγελέας πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δηµόσια συνεδρίαση επιδίδει στον κατηγορούµενο που παραπέµπεται να
δικαστεί σε οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο, κατάλογο των µαρτύρων που θα εξεταστούν. Ο κατάλογος αυτός µπορεί να καταγραφεί στο σώµα και µάλιστα στο τέλος του κλητηρίου
θεσπίσµατος ή της κλήσης για εµφάνιση. Στις περιπτώσεις των
άρθρων 354 και 363 δεν χρειάζεται η επίδοση καταλόγου σύµφωνα µε αυτό το άρθρο.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 329. - Αρχή της δηµοσιότητας. 1. Η συζήτηση στο ακροατήριο, καθώς και η απαγγελία της απόφασης, γίνονται δηµόσια
σε όλα τα ποινικά δικαστήρια, και επιτρέπεται στον καθένα να
παρακολουθεί ανεµπόδιστα τις συνεδριάσεις. Απαγορεύεται
όµως η παρουσία στο ακροατήριο προσώπων που κατά την ελεύθερη κρίση εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση δεν συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2. Τα δικαστήρια ανηλίκων συνεδριάζουν κεκλεισµένων των
θυρών. Εκτός των διαδίκων, των συνηγόρων τους και των επιµελητών ανηλίκων, µπορούν να παρίστανται οι γονείς ή οι τρίτοι
που ασκούν την γονική µέριµνα ή οι επίτροποι, καθώς και οι αν-
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τιπρόσωποι της οικείας εταιρίας προστασίας ανηλίκων.
3. Αν πρόκειται για δίκες που είναι πιθανό να προσελκύσουν
µεγαλύτερο αριθµό ακροατών από τον συνηθισµένο, οι οποίοι
µπορεί εξαιτίας της ανεπάρκειας του χώρου στον οποίο διεξάγεται η δίκη να εµποδίσουν την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου σε συνεννόηση µε τον
εισαγγελέα ορίζουν τον αριθµό των ακροατών, οπότε επιτρέπεται χωρίς διάκριση η είσοδος στον καθένα, ωσότου συµπληρωθεί
αυτός ο αριθµός.
Άρθρο 330. - Συζήτηση κεκλεισµένων των θυρών. 1. Αν η δηµοσιότητα της συνεδρίασης είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή
συντρέχουν ειδικοί λόγοι να προστατευθεί ο ιδιωτικός ή οικογενειακός βίος των διαδίκων, ιδίως αν η δηµοσιότητα σε δίκη εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής έχει ως συνέπεια την ιδιαίτερη ψυχική ταλαιπωρία ή το διασυρµό του θύµατος και µάλιστα
ανηλίκου, το δικαστήριο διατάσσει τη διεξαγωγή της δίκης ή
ενός µέρους της χωρίς δηµοσιότητα.
2. Για τον αποκλεισµό της δηµοσιότητας κατά την προηγούµενη παράγραφο, το δικαστήριο, αφού ακούσει τον εισαγγελέα
και τους διαδίκους, εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση και την
απαγγέλει σε δηµόσια συνεδρίαση.
Άρθρο 331. - Προφορικότητα της διαδικασίας. Η διαδικασία
στο ακροατήριο διεξάγεται προφορικά. Για τη συζήτηση συντάσσονται πρακτικά και η απόφαση απαγγέλλεται προφορικά και
διατυπώνεται εγγράφως σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα
140-144.
Άρθρο 332. - Συµπεριφορά των δικαστικών λειτουργών. Αν
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο ακροατήριο οι δικαστικοί
λειτουργοί δεν µεταχειρίζονται τα πρόσωπα που συµµετέχουν
στη δίκη κατά τρόπο αµερόληπτο, ευπρεπή, απαθή και ψύχραιµο, διαπράττουν βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Άρθρο 333. - Γενική διεύθυνση της διαδικασίας. 1. Εκείνος που
διευθύνει τη συζήτηση δίνει την άδεια στον εισαγγελέα και στους
συνέδρους δικαστές να υποβάλουν ερωτήσεις.
2. Ο διευθύνων τη συζήτηση δίνει επίσης την άδεια στους διαδίκους, όπως και στους συνηγόρους τους, να υποβάλουν ερωτήσεις στους εξεταζόµενους µάρτυρες, πραγµατογνώµονες ή
τεχνικούς συµβούλους, και δεν επιτρέπει ερωτήσεις άσκοπες ή
έξω από το θέµα. Δίνει επίσης σε αυτούς τον λόγο για να αγορεύσουν ή, όταν το ζητήσουν, για να κάνουν δηλώσεις, αιτήσεις
ή ενστάσεις για οποιοδήποτε θέµα που αφορά την υπόθεση που
συζητείται. Ο ίδιος διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλει πρόσθετες
ερωτήσεις στους µάρτυρες, πραγµατογνώµονες ή τεχνικούς
συµβούλους καθώς και στους κατηγορουµένους για ζητήµατα
που θεωρεί αναγκαία για την πληρέστερη διασαφήνιση της υπόθεσης και δηµοσιεύει την απόφαση.
3. Όταν λάβει τον λόγο ο εισαγγελέας ή ένας από τους διαδίκους, δίνεται ο λόγος και στους υπόλοιπους διαδίκους. Ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του έχουν το δικαίωµα να µιλούν
πάντοτε τελευταίοι.
Άρθρο 334. - Ανάκληση στην τάξη. 1. Ο διευθύνων τη συζήτηση
µπορεί να διακόπτει τον εισαγγελέα και τους διαδίκους που έλαβαν τον λόγο, όταν αποµακρύνονται από το θέµα. Συνιστά επίσης
στους διαδίκους και στους συνηγόρους να τηρούν το απαραίτητο µέτρο στις εκφράσεις τους και ανακαλεί στην τάξη όποιον
από αυτούς χρησιµοποιεί απρεπείς εκφράσεις ή επιχειρεί προσωπικές επιθέσεις. Εξάλλου στον εισαγγελέα µπορεί να υποδεικνύει αυτό το άτοπο. Αν, παρ’ όλα αυτά, ο εισαγγελέας επιµένει
σε τέτοιου είδους εκτροπή, είναι δυνατό να του αφαιρέσει τον
λόγο.
2. Μπορεί επίσης να απορρίπτει όλες τις προτάσεις που δεν
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βοηθούν καθόλου στην εξακρίβωση της αλήθειας και προκαλούν
άσκοπη παράταση των συζητήσεων.
Άρθρο 335. - Επανόρθωση παραλείψεων. Προσφυγή στο δικαστήριο. 1. Ο διευθύνων τη συζήτηση µπορεί, αν το κρίνει δικαιολογηµένο, να επιτρέψει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να
επανορθωθεί πριν από το τέλος της διαδικασίας κάποια παράλειψη στην οποία υπέπεσε ο εισαγγελέας ή ένας από τους διαδίκους.
2. Εναντίον των διατάξεων που εκδίδονται από τον διευθύνοντα τη συζήτηση κατά τα άρθρα 141 παρ. 2, 333, 334, της παρ.
1 αυτού του άρθρου και των άρθρων 337 παρ. 2 και 359 µπορεί
να ασκηθεί αµέσως προσφυγή σε ολόκληρο το δικαστήριο.
Άρθρο 336. - Θόρυβος και ανυπακοή. 1. Αν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας στο ακροατήριο δηµιουργηθεί θόρυβος ή εκδηλωθεί ανυπακοή σε µέτρα που αποφασίστηκαν ή σε διαταγές
που δόθηκαν, ο διευθύνων τη συζήτηση έχει την διακριτική ευχέρεια να επιβάλει στον υπαίτιο, ύστερα από ακρόασή του, είτε
χρηµατική ποινή 50 έως 100 ευρώ, είτε αποβολή από το ακροατήριο, είτε κράτηση έως 24 ωρών.
2. Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει κατά του συνηγόρου που
δηµιουργεί θόρυβο ή δείχνει ανυπακοή σε µέτρα που αποφασίστηκαν µόνο τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο
άρθρο 142 παρ. 1 περιπτώσεις α και β του κώδικα δικηγόρων. Αν
απαγγελθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του συνηγόρου, γίνεται
αµέσως σύντοµη διακοπή της συνεδρίασης, για να ετοιµάσει την
υπεράσπισή του.
3. Την αστυνοµική εξουσία της παρ. 1 την ασκεί κατά τη διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης ο εισαγγελέας, αν παρευρίσκεται στην αίθουσα των συνεδριάσεων.
Άρθρο 337. - Σύλληψη για ψευδή κατάθεση. 1. Αν κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας γεννηθεί εναντίον ενός µάρτυρα υπόνοια ψευδούς κατάθεσης ο διευθύνων τη συζήτηση
µπορεί µε αίτηση του εισαγγελέα ή ενός διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως να διατάξει να µην αποµακρυνθεί ο µάρτυρας την ηµέρα
αυτή από το ακροατήριο τις ώρες που συνεδριάζει το δικαστήριο
και να προσέλθει την επόµενη, εφόσον συνεχίζεται η συνεδρίαση. Ο µάρτυρας που παραβιάζει την υποχρέωση του αυτή
τιµωρείται µε την ποινή της απείθειας κατά το άρθρο 169 ΠΚ.
2. Αν ύστερα από το τέλος της συζήτησης ο διευθύνων εκτιµά
ότι δεν διαλύθηκαν οι υπόνοιες για ψευδή κατάθεση, διατάσσει
τη σύλληψη του υπόπτου και την παράδοσή του στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας µπορεί να τον παραπέµψει αµέσως στο αρµόδιο δικαστήριο, για να δικαστεί σύµφωνα µε τα άρθρα 417 κ.ε.
Άρθρο 338. - Πλαστότητα του εγγράφου. 1. Αν κατά την ποινική
δίκη προσβληθεί ως πλαστό κάποιο έγγραφο, το δικαστήριο
ερευνά κατά το δυνατό την γνησιότητα αυτού και, αν παρουσιαστούν ενδείξεις κατά ορισµένου προσώπου, ο διευθύνων τη συζήτηση διατάσσει τη σύλληψη και την παραποµπή του στον
αρµόδιο εισαγγελέα. Αν η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο, το δικαστήριο πράττει όσα ορίζονται στο άρθρο
39, χωρίς, µε την επιφύλαξη της εποµένης παραγράφου, να
ερευνήσει το βάσιµο της κατηγορίας.
2. Αν κατά την κρίση του δικαστηρίου το έγγραφο είναι αναγκαίο για την απόφαση στην κύρια υπόθεση, το δικαστήριο
ερευνά σε κάθε περίπτωση τη γνησιότητα αυτού και µόνο όταν
κρίνει ότι υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι είναι πλαστό, αναβάλλει µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφασή του τη δίκη ωσότου περατωθεί η διαδικασία για την πλαστογραφία.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Άρθρο 339. - Έναρξη της εκδίκασης. 1. Μόλις αρχίσει η εκδίκαση οι διάδικοι και οι συνήγοροί τους, καθώς και οι µάρτυρες
που κλητεύθηκαν, κάθονται στις ορισµένες γι’ αυτούς θέσεις ή
έδρες.
2. Οι κατηγορούµενοι που κρατούνται προσωρινά παρίστανται
χωρίς χειροπέδες και µόνο φυλάσσονται. Όταν αρχίσει η εκδί-

7876

καση κάθε υπόθεσης, η συζήτηση εξακολουθεί χωρίς διακοπή
ωσότου απαγγελθεί η απόφαση. Ο διευθύνων δεν µπορεί να διακόψει τη συζήτηση παρά µόνο κατά τα αναγκαία διαλείµµατα για
αναψυχή των δικαστών, των ενόρκων, των συνηγόρων, των µαρτύρων, των κατηγορουµένων και σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζει ο κώδικας.
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,
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, 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 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 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
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έχει νοµίµως κλητευθεί και έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση µη
εµφάνισης ή µη εκπροσώπησής του θα δικαστεί ερήµην.
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. 2.. Για το παραδεκτό των ως άνω αιτήσεων
δεν απαιτείται να υποβληθεί ο αιτών στην εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης.
Άρθρο 341. - Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πληµµεληµάτων. 1. Αν ο κατηγορούµενος που καταδικάστηκε από λόγους ανώτερης βίας ή από άλλα ανυπέρβλητα αίτια δεν µπόρεσε
εγκαίρως να γνωστοποιήσει µε οποιονδήποτε τρόπο στο δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυµα εµφάνισής του στη δίκη και να ζητήσει την αναβολή της συζήτησης (άρθρο 349), µπορεί να
υποβάλει αίτηση για ακύρωση της διαδικασίας που πραγµατοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του ή την εκπροσώπησή του από
συνήγορο. Η αίτηση υποβάλλεται στον γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την έκδοσή της και αναφέρει τους
λόγους ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυµα. Νέα αίτηση
για ακύρωση της ίδιας διαδικασίας είναι απαράδεκτη σε οποιουσδήποτε λόγους και αν στηρίζεται.
2. Η αίτηση αυτή επιτρέπεται µόνο για πληµµελήµατα για τα
οποία εκδόθηκε ανέκκλητη απόφαση και δεν αναστέλλει την
εκτέλεση της απόφασης. Μπορεί όµως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, µόλις υποβληθεί η αίτηση
για ακύρωση, να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης, ωσότου
εκδικαστεί η αίτηση. Σε περίπτωση µη χορηγήσεως της αναστολής, ο αιτών δύναται να προσφύγει στο δικαστικό συµβούλιο
µέσα σε δύο ηµέρες. Η αίτηση για ακύρωση εισάγεται, χωρίς να
κλητευθεί εκείνος που την υπέβαλε, στην πρώτη δικάσιµο του δικαστηρίου που δίκασε, το οποίο αποφασίζει αµετάκλητα. Το δικαστήριο όµως είναι δυνατό να αναβάλει την συζήτηση για την
αίτηση σε µεταγενέστερη ορισµένη δικάσιµο, αν προβάλλονται
λόγοι ανώτερης βίας ή άλλα ανυπέρβλητα αίτια, εξαιτίας των
οποίων εκείνος που υπέβαλε την αίτηση δεν µπορεί να εµφανιστεί στην συζήτηση της αίτησης για ακύρωση. Αν γίνει δεκτή η
αίτηση, ακυρώνεται η απόφαση που προσβάλλεται και διατάσσεται η νέα συζήτηση της υπόθεσης στην ίδια ή σε άλλη ρητή δικάσιµο κατά την οποία ο κατηγορούµενος οφείλει να προσέλθει
χωρίς να κλητευθεί. Κατά της απόφασης που εκδίδεται δεν του
επιτρέπεται για κανέναν λόγο αίτηση ακύρωσης.
Άρθρο 342. - Λήψη της ταυτότητας του κατηγορουµένου. Ο διευθύνων τη συζήτηση ρωτά τον κατηγορούµενο για το ονοµατεπώνυµό του, τον τόπο γέννησης και κατοικίας του, την ηλικία, το
όνοµα των γονέων, το επάγγελµα και, αν χρειάζεται, για κάθε
στοιχείο που µπορεί να καθορίσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια την
ταυτότητά του, συνιστώντας να προσέχει την κατηγορία και τη
σχετική συζήτηση.
Άρθρο 343. - Θέση επί της κατηγορίας. Ενηµέρωση του κατηγορουµένου. 1. Ο διευθύνων τη συζήτηση καλεί τον κατηγορούµενο να διατυπώσει συνοπτικά τη θέση του επί της κατηγορίας,
παράλληλα δε τον πληροφορεί ότι έχει το 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. 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 344. - Έναρξη συζήτησης. Μετά τη λήψη των στοιχείων
της ταυτότητας του κατηγορουµένου, τη νοµιµοποίηση του πα-
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ριστάµενου για την υποστήριξη της κατηγορίας και των συνηγόρων τους, ο εισαγγελέας απαγγέλλει µε συνοπτική ακρίβεια την
κατηγορία. Κατόπιν ο διευθύνων τη συζήτηση υποδεικνύει τη δυνατότητα συνδιαλλαγής, εφόσον αυτή προβλέπεται, και ζητεί
από τον κατηγορούµενο να διατυπώσει τη θέση του απέναντι
στην κατηγορία, υπενθυµίζοντάς του ταυτόχρονα ότι θα απολογηθεί αφού τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία. Στη συνέχεια ο
διευθύνων τη συζήτηση εκφωνεί τον κατάλογο των µαρτύρων και
των πραγµατογνωµόνων που κλητεύθηκαν.
Άρθρο 345. - Συνάφεια - Συµµετοχή. Μετά τις ενέργειες των
προηγούµενων άρθρων, το δικαστήριο αποφασίζει για τυχόν περιπτώσεις συνάφειας ή συµµετοχής ή χωρισµού της δίκης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 128-131.
Άρθρο 346. - Αποχώρηση του κατηγορουµένου. Η αποχώρηση
του κατηγορουµένου κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κωλύει καθόλου την πρόοδο της διαδικασίας. Επιτρέπεται όµως στο συνήγορο του κατηγορουµένου να παραστεί αντί γι’ αυτόν. Το
δικαστήριο µπορεί να διατάξει ή την αναβολή της δίκης ή την διακοπή της για οκτώ το πολύ ηµέρες. Σε δίκες για κακούργηµα ο
πρόεδρος πρέπει πάντοτε να διορίσει στον κατηγορούµενο που
αποχώρησε για οποιονδήποτε λόγο συνήγορο για να παρίσταται
αντί γι’ αυτόν στη δίκη, αν αποχώρησε και ο συνήγορός του που
είχε αρχικά διοριστεί.
Άρθρο 347. - Αποµάκρυνση του κατηγορουµένου που θορυβεί. 1. Αν ο κατηγορούµενος δυσχεραίνει τη διεξαγωγή της
δίκης, διαταράσσοντας µε απρεπή συµπεριφορά την τάξη του
δικαστηρίου και επιµένει σε αυτό παρά τη νουθεσία του προέδρου και την προειδοποίηση ότι θα αποµακρυνθεί από τη συνεδρίαση, αν δεν συµµορφωθεί, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει
την αποµάκρυνσή του προσωρινά ή για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο επιτρέπει στο συνήγορό του να παραστεί για εκείνον ως το τέλος της διαδικασίας.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να διαταχθεί και η κράτηση του κατηγορουµένου που θορυβεί (άρθρο 336 παρ. 1).
2. Το δικαστήριο µπορεί οποτεδήποτε να διατάξει την επάνοδο
του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, οπότε ο γραµµατέας του
διαβάζει περιληπτικά τα όσα έγιναν κατά την απουσία του. Το δικαστήριο έχει την υποχρέωση να διατάξει την επάνοδο, όταν
πρόκειται να απολογηθεί ο κατηγορούµενος. Δεν εµποδίζεται
πάντως να διατάξει να αποµακρυνθεί πάλι ο κατηγορούµενος,
αν εµφανιστεί η περίπτωση της παρ. 1.
Άρθρο 348. - Ασθένεια του κατηγορουµένου. Αν εξαιτίας σοβαρής διαταραχής της υγείας του κατηγορουµένου γίνεται δυσχερής η περαιτέρω παρουσία του στη δίκη, το δικαστήριο,
αφού διαπιστωθεί η κατάσταση αυτή µε αυτοψία ή βεβαιωθεί
από γιατρό, διατάσσει ή τη διακοπή της δίκης για οκτώ το πολύ
ηµέρες ή την αναβολή της. Μπορεί επίσης να επιτρέψει στον κατηγορούµενο να εκπροσωπηθεί από τον συνήγορό του, αν το ζητήσει. Αν και πάλι υπάρχει η ίδια νοσηρή κατάσταση ή αν αυτή
που εµφανίσθηκε για πρώτη φορά πρόκειται να διαρκέσει επί
µακρό χρόνο, αφού το γεγονός αυτό βεβαιωθεί από γιατρό, το
δικαστήριο συνεχίζει τη διεξαγωγή της δίκης, επιτρέποντας την
εκπροσώπηση του κατηγορουµένου από τον συνήγορό του. Στα
κακουργήµατα εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη του τελευταίου
εδαφίου του άρθρου 346.
Άρθρο 349. - Αναβολή της δίκης. 1. Το δικαστήριο µπορεί, µετά
από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει
την αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, µε αίτηµα δε
κάποιου από τους διαδίκους, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας. Το σηµαντικό αίτιο µπορεί να προβληθεί
από οποιονδήποτε ακόµη και όταν αφορά το πρόσωπο του διορισµένου κατ’ άρθρο 340 παρ. 2 πληρεξουσίου δικηγόρου. Ο σοβαρός λόγος υγείας αποδεικνύεται µε ιατρική πιστοποίηση.
2. Η απόφαση που δέχεται τους λόγους αναβολής πρέπει να
έχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η οποία πρέπει να
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αναφέρει ότι ο λόγος της αναβολής δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε διακοπή της δίκης.
3. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιµο, την οποία το δικαστήριο ανακοινώνει στους παρόντες διαδίκους, µάρτυρες και πραγµατογνώµονες και σε αυτήν κλητεύονται µόνο οι απόντες. Αν ο
λόγος αναβολής αναγγέλθηκε από συνήγορο ή άλλο πρόσωπο
για λογαριασµό απόντος διαδίκου και η συζήτηση αναβλήθηκε
σε ρητή δικάσιµο, η περί αναβολής απόφαση επέχει θέση κλητεύσεώς του.
4. Η αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανώτερης βίας για
την αναβολή.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
α) Μάρτυρες
Άρθρο 350. - Απαγόρευση επικοινωνίας µαρτύρων.
1.
Πριν ακόµα αρχίσει η εξέταση µαρτύρων, ο διευθύνων τη συζήτηση παραγγέλλει στους µάρτυρες να αποχωρήσουν στο δωµάτιο που είναι προορισµένο γι' αυτούς.
2. Οι µάρτυρες πριν από την εξέτασή τους οφείλουν να µην
επικοινωνούν µε κανέναν από αυτούς που έχουν συµφέρον από
την έκβαση της δίκης, ούτε να ακούν αυτά που λέγονται στη διαδικασία.
3. Ο διευθύνων τη συζήτηση, αν το κρίνει αναγκαίο, διατάσσει
τα πρόσφορα µέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε αθέµιτης
επικοινωνίας.
Άρθρο 351. - Σειρά κατά την εξέταση µαρτύρων. 1. Ο διευθύνων τη συζήτηση προσδιορίζει τη σειρά κατά την οποία θα εξεταστούν οι µάρτυρες και θα υποβληθούν οι υπόλοιπες
αποδείξεις. Ο ίδιος φροντίζει µε επιµέλεια ώστε, µε τη σειρά που
θα προσδιοριστεί, να διασαφηνιστούν όσο το δυνατόν πληρέστερα τα σχετικά µε την πράξη και όλα όσα αφορούν την κατηγορία ή την υπεράσπιση, να διαλυθεί κάθε σύγχυση και να
προκύψει βέβαιη πεποίθηση για την δικαζόµενη κατηγορία, στηριγµένη σε βάσιµες αποδείξεις.
2. Ο διευθύνων τη συζήτηση µπορεί να αναθέσει την εξέταση
µαρτύρων σε έναν από τους δικαστές που συγκροτούν το δικαστήριο.
3. Το δικαστήριο µπορεί να απαλλάξει µάρτυρα που κλητεύθηκε από παραδροµή.
Άρθρο 352. - Αναβολή της δίκης λόγω απουσίας µαρτύρων. 1.
Αν κάποιος µάρτυρας ή πραγµατογνώµονας κλητεύθηκε νόµιµα,
δεν εµφανίστηκε όµως και η µαρτυρία του κρίνεται αναγκαία για
την ανακάλυψη της αλήθειας, εφόσον ο κατηγορούµενος, και σε
περίπτωση που είναι περισσότεροι ένας από αυτούς, κρατείται
προσωρινά, το δικαστήριο διατάσσει υποχρεωτικά τη διακοπή
της δίκης έως οκτώ το πολύ ηµέρες, καθώς και την κατά το
άρθρο 231 βίαιη προσαγωγή των µαρτύρων ή των πραγµατογνωµόνων, για τους οποίους, µόλις προσαχθούν, εφαρµόζει τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
2. Αν κανένας από τους κατηγορουµένους δεν κρατείται προσωρινά και δεν εµφανίστηκε κατά τη συζήτηση µάρτυρας ή
πραγµατογνώµονας που κλητεύθηκε ή αν στην επανάληψη της
δίκης που διακόπηκε σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο
απουσιάζουν και πάλι οι ίδιοι µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες,
επειδή δεν εκτελέστηκε η διαταγή για τη βίαιη προσαγωγή τους,
το δικαστήριο, αν κρίνει αναγκαία την αναβολή της συζήτησης
για την υπόθεση, την αναβάλλει σε ρητή δικάσιµο µέσα σε
εξήντα ηµέρες. Το δικαστήριο ανακοινώνει τη δικάσιµο αυτή
στους παρόντες από τους διαδίκους, µάρτυρες και πραγµατογνώµονες και κλητεύονται µόνο οι απόντες διάδικοι, µάρτυρες ή
πραγµατογνώµονες. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσµίες για εµφάνιση συντέµνονται στο µισό. Το ίδιο γίνεται και σε κάθε τυχόν
περαιτέρω αναβολή της δίκης.
3. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται νέες αποδείξεις,
µπορεί να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης, εφαρµόζοντας
ανάλογα τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

7878

Άρθρο 353. - Προσαγωγή των µαρτύρων. 1. Αν το δικαστήριο
κρίνει ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι δυνατό να προσέλθει µάρτυρας που δεν κλητεύθηκε ή του οποίου το όνοµα δεν
γνωστοποιήθηκε, και τη µαρτυρία του την θεωρεί αναγκαία, µπορεί να διατάξει την άµεση εµφάνιση και εξέτασή του, εφόσον δεν
αντιλέγει ο κατηγορούµενος. Διαφορετικά, διατάσσει τη διακοπή
της δίκης έως δεκαπέντε το πολύ ηµέρες.
2. Το δικαστήριο διατάσσει τη βίαιη προσαγωγή, σύµφωνα µε
το άρθρο 231 παρ. 5 των µαρτύρων που κλητεύθηκαν για πρώτη
φορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν οι µάρτυρες αυτοί
κατοικούν στην έδρα του δικαστηρίου και δεν προσέρχονται από
απείθεια. Μπορεί ακόµα να διατάξει σε κάθε περίπτωση την προσαγωγή τους µε απλή συνοδεία. Αυτό γίνεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις ή αν υπάρχουν λόγοι που δείχνουν
ενδεχόµενη απροθυµία των µαρτύρων να εµφανιστούν.
3. Το δικαστήριο διατάσσει τη βίαιη προσαγωγή, σύµφωνα µε
το άρθρο 231 παρ. 5 των µαρτύρων που κλητεύθηκαν εµπρόθεσµα και δεν εµφανίστηκαν.
4. Η συνεδρίαση µπορεί να διακοπεί µέχρι δεκαπέντε το πολύ
ηµέρες, προκειµένου να εµφανιστούν ή να προσαχθούν οι µάρτυρες σε αυτήν.
Άρθρο 354. - Μάρτυρες που είναι αδύνατο να εµφανιστούν.
Αν κάποιος µάρτυρας δεν εξετάστηκε καθόλου κατά την προδικασία και δεν είναι δυνατό ή είναι πολύ δύσκολο να εµφανιστεί,
το δικαστήριο µπορεί να αναθέσει σε ένα από τα µέλη του ή σε
άλλο δικαστή την εξέταση του µάρτυρα στον τόπο όπου διαµένει
ή και στο σπίτι του, αν διαµένει στην έδρα του δικαστηρίου. Στην
εξέταση αυτή, που µπορεί να γίνει και µε διακοπή της δίκης
(άρθρο 353 παρ. 4), εφαρµόζονται όσα ορίζει το άρθρο 328. Με
ποινή ακυρότητας, η κατάθεση του µάρτυρα διαβάζεται στο
ακροατήριο (άρθρο 363).
Άρθρο 355. - Κλήτευση νέων µαρτύρων υπεράσπισης. Αν το
δικαστήριο αναβάλει την δίκη για ισχυρότερες αποδείξεις ή τη
διακόψει για να εµφανιστούν νέοι µάρτυρες, οφείλει να διατάξει
την κλήτευση και των νέων µαρτύρων που προτείνονται από τον
κατηγορούµενο και δεν έχουν ακόµη κλητευθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 327, οπότε κλητεύονται ένας µάρτυρας προκειµένου για
πληµµέληµα ή έως δύο το πολύ προκειµένου για κακούργηµα.
Οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 327 εφαρµόζονται και
σε αυτή την περίπτωση.
Άρθρο 356. - Δικαιώµατα του εισαγγελέα και των διαδίκων
µετά την αναβολή. Μετά την αναβολή της δίκης, κατά το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί έως τη νέα δικάσιµο, και ο εισαγγελέας
και οι διάδικοι µπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώµατα που τους
παρέχονται σύµφωνα µε τα άρθρα 326 έως 328 κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της κύριας διαδικασίας.
Άρθρο 357. - Διευκρινίσεις και ερωτήσεις στους µάρτυρες και
στους κατηγορουµένους. 1. Ο διευθύνων τη συζήτηση έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον µάρτυρα όλες τις διευκρινίσεις που
θεωρεί χρήσιµες για την εξακρίβωση της αλήθειας. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και οι άλλοι σύνεδροι δικαστές και ο εισαγγελέας,
τηρώντας τη διάταξη του άρθρου 333.
2. Μετά την εξέταση του µάρτυρα µπορούν επίσης οι ίδιοι να
απευθύνουν και στον κατηγορούµενο όλες τις ερωτήσεις που
είναι χρήσιµες για την εξακρίβωση της αλήθειας.
3. Ο κατηγορούµενος και οι άλλοι διάδικοι, καθώς και οι συνήγοροί τους, έχουν το δικαίωµα να κάνουν απευθείας στο µάρτυρα ή τον πραγµατογνώµονα ή τον τεχνικό σύµβουλο του
κατηγορουµένου τις ερωτήσεις που είναι χρήσιµες για την εξακρίβωση της αλήθειας.
4. Ως προς τα άλλα σηµεία της εξέτασης των µαρτύρων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 2 έως και 229. Όταν
ένας µάρτυρας εξετάζεται στο ακροατήριο, η κατάθεσή του που
είχε δοθεί κατά την προδικασία δεν διαβάζεται. Επιτρέπεται η
ανάγνωση µόνον περικοπών της κατάθεσης για να βοηθηθεί η
µνήµη του µάρτυρα ή για να επισηµανθούν αντιφάσεις του.
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Άρθρο 358. - Παρατηρήσεις στις αποδείξεις που ενεργήθηκαν
και ερωτήσεις. Μετά την εξέταση κάθε µάρτυρα ο εισαγγελέας
και οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να αναφέρουν εναντίον του ή
εναντίον της µαρτυρίας του ο,τιδήποτε µπορεί να καθορίσει ακριβέστερα την αξιοπιστία του και που συντείνει στην αποκάλυψη
της αλήθειας. Μπορούν να προβαίνουν σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε τις καταθέσεις που έγιναν ή τα αποδεικτικά µέσα
που εξετάστηκαν. Οι κατά τα ως άνω δηλώσεις και εξηγήσεις
µπορούν να γίνουν κατά την κρίση του πρόεδρου συνολικά κατά
οµάδες ή συναφείς ενότητες των σχετικών αποδεικτικών µέσων
που εξετάστηκαν.
Άρθρο 359. - Αποχώρηση και νέα εξέταση µαρτύρων. Όταν
τελειώσει η εξέταση του µάρτυρα, αυτός παραµένει στο ακροατήριο έως το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας, εκτός αν το
δικαστήριο του επιτρέψει να αποχωρήσει µε τη συναίνεση του
εισαγγελέα και των διαδίκων. Ο διευθύνων τη συζήτηση έχει το
δικαίωµα µε αίτηση του εισαγγελέα, των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως να διατάξει να αποχωρήσουν από το ακροατήριο µερικοί ή
όλοι οι µάρτυρες που εξετάστηκαν ή να εξεταστούν και πάλι
µόνοι ή µε την παρουσία άλλων µαρτύρων.
β) Πραγµατογνωµοσύνη και αυτοψία
Άρθρο 360. - Πραγµατογνώµονες. 1. Μετά την εξέταση των
µαρτύρων διαβάζονται οι εκθέσεις των πραγµατογνωµόνων και
των τεχνικών συµβούλων. Αν κληθούν στο ακροατήριο από τον
εισαγγελέα οι πραγµατογνώµονες για να αναπτύξουν προφορικά
την έκθεσή τους, η ανάπτυξη αυτή γίνεται ύστερα από την ανάγνωση της γνωµοδότησης και οι πραγµατογνώµονες περιορίζονται, όπως και οι κατά την προδικασία τεχνικοί σύµβουλοι, που
κλητεύονται ταυτόχρονα από τον εισαγγελέα, στο να απαντούν
στις ερωτήσεις που τους απευθύνονται. Αν οι πραγµατογνώµονες κλήθηκαν για πρώτη φορά στο ακροατήριο και εµφανίστηκαν, µπορούν να κληθούν από τον διάδικο σύµφωνα µε τα άρθρα
204 έως 207 τεχνικοί σύµβουλοι, όχι περισσότεροι από τους
πραγµατογνώµονες, οι οποίοι περιορίζονται επίσης στην έκθεση
των συµπερασµάτων τους και στους ουσιώδεις λόγους που τα
στηρίζουν, καθώς και στην απάντηση των ερωτήσεων που τους
υποβάλλονται (άρθρο 208).
2. Οι πραγµατογνώµονες και οι διερµηνείς δίνουν πριν από την
εξέτασή τους τον όρκο που διατυπώνεται στα άρθρα 194 και 236
µε παράλειψη του όρου της µυστικότητας. Οι τεχνικοί σύµβουλοι
δεν δίδουν όρκο.
Άρθρο 361. - Αυτοψία. Αν αναβληθεί η υπόθεση για να γίνει αυτοψία, είναι όµως δύσκολο να µεταβεί επιτόπου ολόκληρο το δικαστήριο, η ενέργεια της αυτοψίας είναι δυνατό να ανατεθεί σε
ένα από τα µέλη του δικαστηρίου. Αν πρόκειται για τόπο που βρίσκεται έξω από την έδρα του δικαστηρίου, µπορεί να ανατεθεί
και σε κάποιον ανακριτικό υπάλληλο που εδρεύει στον τόπο
αυτό.
γ) Έγγραφα
Άρθρο 362. - Ανάγνωση των εγγράφων. 1. Στο ακροατήριο διαβάζονται οι εκθέσεις των ανακριτικών υπαλλήλων, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τους νόµιµους τύπους, καθώς και τα
υπόλοιπα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας και δεν αµφισβητήθηκε η γνησιότητά τους.
Η ανάγνωση των εγγράφων αυτών στο ακροατήριο γίνεται ως
προς τα ουσιώδη και σηµαντικά, κατά την κρίση των διαδίκων,
σηµεία τους. Αν κατά την κρίση του διευθύνοντος τη συζήτηση
τα σηµεία των εγγράφων, η ανάγνωση των οποίων ζητείται από
τους διαδίκους, δεν είναι ουσιώδη ή σηµαντικά, µπορεί να ασκηθεί αµέσως προσφυγή σε όλο το δικαστήριο. Αν χρειάζεται κάποιος από τους µάρτυρες ή τους κατηγορουµένους να
αναγνωρίσει ένα έγγραφο ή πειστήριο, ο διευθύνων τη συζήτηση
το επιδεικνύει σε αυτόν.
2. Διαβάζονται ακόµη τα πρακτικά της ίδιας ποινικής δίκης που
είχε αναβληθεί. Επίσης οι αµετάκλητες αποφάσεις που εκδόθη-
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καν σε άλλη ποινική ή πολιτική δίκη, αν το δικαστήριο κρίνει ότι
η ανάγνωση αυτή είναι χρήσιµη.
3. Αν ζητείται η ανάγνωση εγγράφου το οποίο προσκοµίζεται
για πρώτη φορά στο ακροατήριο και ασκεί ουσιώδη επιρροή
στην έκβαση της δίκης, ο διάδικος που δεν το προσκόµισε, δικαιούται, εφόσον δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί σχετικά µε
το περιεχόµενό του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, να ζητήσει προς τούτο διακοπή της δίκης µέχρι δέκα πέντε το πολύ ηµέρες.
Άρθρο 363. - Ανάγνωση ένορκων καταθέσεων. 1. Στις περιπτώσεις που κρίνεται αιτιολογηµένα ότι είναι αδύνατη η εµφάνιση
ενός µάρτυρα στο ακροατήριο εξαιτίας θανάτου, γήρατος, µακράς και σοβαρής ασθένειας, µη ανεύρεσής του λόγω αδυναµίας εντοπισµού της διεύθυνσης κατοικίας του ή σε όσες άλλες
περιπτώσεις ορίζει ο νόµος, διαβάζεται στο ακροατήριο, αν υποβληθεί αίτηση ή αυτεπαγγέλτως, η ένορκη κατάθεσή του που δόθηκε στην προδικασία, εκτός αν συντρέχει περίπτωση
εφαρµογής του άρθρου 354. Η ανάγνωση της ένορκης κατάθεσης της προδικασίας χωρίς τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας.
2. Σε περιπτώσεις που η εµφάνιση του απόντος µάρτυρα στο
ακροατήριο είναι εφικτή, η ένορκη κατάθεσή του που δόθηκε
στην προδικασία διαβάζεται στο ακροατήριο µόνον εφόσον συναινεί ρητώς ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορος που τον εκπροσωπεί, µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά.
δ) Εξέταση του κατηγορουµένου
Άρθρο 364. - Συνεννόηση κατηγορουµένου µε τον συνήγορό
του. Ο κατηγορούµενος µπορεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
να συνεννοείται µε τον συνήγορό του, όχι όµως προκειµένου να
δώσει απάντηση σε ερώτηση.
Άρθρο 365. - Απολογία του κατηγορουµένου. 1. Ο διευθύνων
τη συζήτηση καλεί τον κατηγορούµενο να απολογηθεί για την
κατηγορία που του αποδίδεται. Κατά την απολογία του ο κατηγορούµενος πρέπει να µη διακόπτεται, εκτός αν επιµένει να αποµακρύνεται από το θέµα, και να µην εµποδίζεται στην αφήγηση
περιστατικών που αποκρούουν την κατηγορία. Αφού τελειώσει η
απολογία, µπορούν να γίνουν ερωτήσεις στον κατηγορούµενο
από τον διευθύνοντα τη συζήτηση, τον εισαγγελέα και τους δικαστές. Οι υπόλοιποι διάδικοι, καθώς και οι συνήγοροί τους, επιτρέπεται να υποβάλλουν ερωτήσεις στον κατηγορούµενο µόνο
µε τη µεσολάβηση εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση. Ο συγκατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει απευθείας ερωτήσεις στον έτερο κατηγορούµενο που τον ενοχοποιεί.
2. Αν όσα εκθέτει ο κατηγορούµενος είναι στο σύνολό τους ή
εν µέρει διαφορετικά από όσα ο ίδιος εξέθεσε στην προδικασία,
είναι δυνατό να του διαβαστούν οι αντίθετες περικοπές της απολογίας του κατά την ανάκριση.
3. Αν ο κατηγορούµενος αρνηθεί να απολογηθεί ή να απαντήσει σε ερώτηση, αυτό αναγράφεται στα πρακτικά.
Άρθρο 366. - Συµπληρωµατικές έρευνες. Αφού απολογηθεί ο
κατηγορούµενος, ο διευθύνων τη συζήτηση ρωτάει τον εισαγγελέα και τους διαδίκους, σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 333,
αν έχουν ανάγκη από κάποια συµπληρωµατική εξέταση ή διευκρίνιση και κατόπιν κηρύσσει τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 367. - Αγορεύσεις. 1. Όταν τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία, ο διευθύνων τη συζήτηση δίνει τον λόγο στον εισαγγελέα, έπειτα στον παριστάµενο για την υποστήριξη της
κατηγορίας, ο οποίος δεν µπορεί να επεκταθεί στο θέµα της ποινής που πρέπει να επιβληθεί, και τέλος δίνει τον λόγο στον κατηγορούµενο.
2. Δικαίωµα δευτερολογίας έχει ο εισαγγελέας και ο κατηγορούµενος ή ένας συνήγορός του. Η δευτερολογία πρέπει να πε-
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ριορίζεται στην απόκρουση αντίθετων επιχειρηµάτων και δεν
µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από µισή ώρα. Στη δευτερολογία έχουν το δικαίωµα να απαντήσουν ο εισαγγελέας και οι
διάδικοι.
3. Ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του έχει πάντοτε το δικαίωµα να µιλήσει τελευταίος.
Άρθρο 368. - Πώς τελειώνει η ποινική δίκη. Η ποινική δίκη τελειώνει: α) µε την καταδίκη ή την αθώωση του κατηγορουµένου
β) µε την οριστική παύση της ποινικής δίωξης, όταν έχει γίνει παραίτηση από το δικαίωµα της έγκλησης ή όταν έχει γίνει ανάκλησή της ή όταν έχει αµνηστευθεί η πράξη ή έχει παραγραφεί
το αξιόποινό της ή όταν ο κατηγορούµενος έχει πεθάνει γ) µε
την κήρυξη της ποινικής δίωξης απαράδεκτης στις περιπτώσεις
που υπάρχει δεδικασµένο ή εκκρεµοδικία (άρθρο 57) ή όταν δεν
υπάρχει η έγκληση, αίτηση ή άδεια (άρθρα 41, 53, 56) που απαιτείται για τη δίωξη. Η δικαστική άφεση της ποινής και η απαλλαγή λόγω έµπρακτης µετάνοιας λογίζονται ως αθώωση του
κατηγορουµένου.
Άρθρο 369. - Κατάρτιση και δηµοσίευση των αποφάσεων. 1.
Οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων δηµοσιεύονται σε δηµόσια συνεδρίαση από τον διευθύνοντα τη συζήτηση µετά την
περάτωσή της και πριν αρχίσει η συζήτηση της επόµενης υπόθεσης. Αν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται να επιφυλαχθεί το δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του σε µεταγενέστερο χρόνο,
ο διευθύνων τη συζήτηση έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί
την ώρα που θα δηµοσιευθεί η απόφαση.
2. Οι αποφάσεις των πολυµελών δικαστηρίων καταρτίζονται
από την ψήφο των δικαστών που συγκρότησαν το δικαστήριο σε
µυστική διάσκεψη, στην οποία παρίσταται ο γραµµατέας. Ο διευθύνων τη συζήτηση συγκεντρώνει τις ψήφους, αρχίζοντας από
τον κατώτερο στο βαθµό και σε περίπτωση που οι δικαστές είναι
ισόβαθµοι από τον νεότερο στο βαθµό, ενώ ο ίδιος ψηφίζει τελευταίος. Αν υπάρχει διχογνωµία, επικρατεί η γνώµη της πλειοψηφίας. Αν εκδηλώθηκαν περισσότερες από δύο γνώµες, οι
δικαστές που ψήφισαν υπέρ της δυσµενέστερης γνώµης για τον
κατηγορούµενο ή υπέρ της βαρύτερης ποινής προσχωρούν στη
γνώµη εκείνων που ψήφισαν υπέρ της αµέσως ηπιότερης, ωσότου επιτευχθεί η πλειοψηφία.
3. Πρώτα γίνεται ψηφοφορία για την ενοχή ή την αθωότητα
του κατηγορουµένου για την πράξη που του αποδίδεται, όπως
αυτή προέκυψε από την κύρια διαδικασία και για τον χαρακτηρισµό της πράξης. Αφού κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούµενος, γίνεται αµέσως κατόπιν συζήτηση για την ποινή που θα πρέπει να
επιβληθεί και ενδεχοµένως για τα µέτρα ασφαλείας.
4. Το δικαστήριο αφαιρεί από την ποινή που επιβλήθηκε τον
χρόνο της προσωρινής κράτησης του καταδικασµένου σύµφωνα
µε τις σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Αν το δικαστήριο
παρέλειψε να τον αφαιρέσει στην καταδικαστική απόφαση, µπορεί να το πράξει και µε µεταγενέστερη απόφασή του, µε αίτηση
του καταδίκου ή του εισαγγελέα. Μπορεί επίσης να διορθώσει
τα σφάλµατα που έγιναν στον υπολογισµό. Όταν το δικαστήριο
που επέβαλε την ποινή είναι το µικτό ορκωτό δικαστήριο και η
σύνοδος έχει λήξει, αρµόδιο για την αφαίρεση της προσωρινής
κράτησης είναι το τριµελές εφετείο, ενώ αν η απόφαση είναι του
µικτού ορκωτού εφετείου, αρµόδιο είναι το πενταµελές εφετείο.
Εναντίον της απόφασης για τον υπολογισµό του χρόνου της προσωρινής κράτησης επιτρέπεται το ένδικο µέσο της αναίρεσης.
5. Όταν απαγγελθεί η απόφαση, ο διευθύνων τη συζήτηση
ανακοινώνει σε εκείνον που καταδικάστηκε ότι έχει το δικαίωµα
να ασκήσει έφεση ή αναίρεση µέσα στην νόµιµη προθεσµία.
Άρθρο 370. - Καταχώρηση µειοψηφίας. Σε κάθε δικαστική απόφαση καταχωρίζεται υποχρεωτικά η γνώµη της µειοψηφίας, αν
υπάρχει, µε τα ονόµατα των δικαστών που µειοψηφούν, τα οποία
αναφέρονται και κατά την απαγγελία της απόφασης στο ακροατήριο.
Άρθρο 371. - Αποφάσεις που δηµοσιεύονται στον τύπο. Στις
περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει ότι η δικαστική απόφαση πρέπει
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να δηµοσιευθεί στον τύπο, το δικαστήριο πρέπει να καθορίσει
στην ίδια την απόφαση αν πρέπει να δηµοσιευτεί ολόκληρη ή
µόνο ορισµένα τµήµατά της και σε ποια ή ποιες εφηµερίδες.
Άρθρο 372. - Έξοδα. Τύχη των πραγµάτων που κατασχέθηκαν.
Με την τελειωτική απόφαση οι διάδικοι που ηττήθηκαν στη δίκη
καταδικάζονται στα έξοδα (άρθρα 577 επ.). Με την ίδια απόφαση
το δικαστήριο διατάσσει να αποδοθούν στον ιδιοκτήτη τα πράγµατα που αφαιρέθηκαν και τα πειστήρια, όσα κατασχέθηκαν ή
παραδόθηκαν κατά την ανάκριση και δεν έγινε άρση της κατάσχεσής τους σύµφωνα µε το άρθρο 269. Διατάσσει επίσης τη δήµευση των αντικειµένων που πρέπει να δηµευτούν. Στις
προηγούµενες περιπτώσεις εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη
του άρθρου 311 παρ. 2.
Άρθρο 373. - Τύχη δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων. 1.
Με την τελειωτική απόφαση το δικαστήριο αποφασίζει για την
τύχη των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων.
2. Σε περίπτωση αθώωσης του κατηγορουµένου το δικαστήριο
αίρει την δέσµευση και διατάσσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων στον ιδιοκτήτη τους.
3. Σε περίπτωση καταδίκης, αν τα δεσµευµένα περιουσιακά
στοιχεία προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από την αξιόποινη πράξη
και συνιστούν την περιουσιακή ζηµία που υπέστη το θύµα, αποδίδονται στο τελευταίο. Διαφορετικά διατάσσεται η δήµευσή
τους, εφόσον αυτή προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
4. Το δικαστήριο µπορεί να περιορίσει τη δήµευση σε µέρος
των δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή
αίρει κατά τα λοιπά τη δέσµευση και διατάσσει κατά το σκέλος
της αυτό την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων στον ιδιοκτήτη τους.
5. Σε περίπτωση οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης λόγω
παραγραφής ή θανάτου ή κήρυξης αυτής απαράδεκτης το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση των δεσµευµένων περιουσιακών
στοιχείων στον παθόντα, εφόσον ήθελε προκύψει ότι αυτά προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από την αξιόποινη πράξη και συνιστούν την περιουσιακή ζηµία που υπέστη αυτός. Διαφορετικά
διατάσσει τη δήµευσή τους, εφόσον αυτή προβλέπεται από τις
κείµενες διατάξεις. Στις προηγούµενες περιπτώσεις εφαρµόζεται
αναλόγως και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 311.

φασή του και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, να µεταθέσει
τη συζήτηση για ορισµένη υπόθεση σε επόµενο αριθµό της σειράς, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως για εξαιρετικούς λόγους.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
Άρθρο 375. - Ιδιαίτερες δικάσιµοι. - Διακοπή των συνεδριάσεων. 1. Στα τριµελή εφετεία κακουργηµάτων ορίζονται ιδιαίτερες κατά µήνα δικάσιµοι, στις οποίες προσδιορίζονται
αποκλειστικά και µόνο υποθέσεις µε κατηγορούµενο ή κατηγορουµένους προσωρινά κρατούµενους. Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης οι ιδιαίτερες αυτές δικάσιµοι δεν µπορεί
να είναι λιγότερες από τρεις κάθε µήνα µόνο για τις υποθέσεις
µε προσωρινά κρατούµενους. Για την εκδίκαση των συγκεκριµένων υποθέσεων τα εφετεία συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια
των δικαστικών διακοπών, εκτός από το µήνα Αύγουστο.
2. Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου έχουν εφαρµογή
και στο εφετείο εκτός από την παρ. 1.
3. Το εφετείο όταν δικάζει πληµµελήµατα µπορεί να διατάξει
µία ή περισσότερες φορές τη διακοπή της συνεδρίασης έως δεκαπέντε ηµέρες µέσα σε χρονικό διάστηµα τριάντα το πολύ ηµερών για ανυπέρβλητο κώλυµα που παρουσιάστηκε κατά τη
διαδικασία, είτε από την πλευρά των δικαστών είτε από την
πλευρά των διαδίκων ή για να προσαχθούν µε τη βία οι µάρτυρες
(άρθρο 231 παρ. 5).
4. Σε δίκες που διαρκούν περισσότερο από ένα µήνα ή αφορούν κακούργηµα, το κάθε δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη διακοπή της δίκης µέχρι τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες κάθε φορά.
5. Αν το ανυπέρβλητο κώλυµα παρουσιαστεί στο πρόσωπο κάποιου δικαστή, το εφετείο στη συζήτηση για τη διακοπή της
δίκης µπορεί να συγκροτηθεί και από άλλους δικαστές που αναπληρώνουν τους κωλυοµένους.
Άρθρο 376. - Αυτεπάγγελτος διορισµός συνηγόρου. Σε περίπτωση που η κατηγορία αφορά κακούργηµα, αν ο κατηγορούµενος δεν έχει συνήγορο, ο διευθύνων τη συζήτηση διορίζει
συνήγορό του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 340 παρ.
1 και θέτει στη διάθεσή του τη δικογραφία (άρθρο 321 παρ. 6).

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
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ΣΤΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

Άρθρο 377. - Γενικές διατάξεις. 1. Το µικτό ορκωτό δικαστήριο
και το µικτό ορκωτό εφετείο συγκροτούνται κάθε µήνα, εκτός
από τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο, κατά τους
οποίους µπορούν να συγκροτηθούν µόνο για εξαιρετικούς λόγους. Ο εισαγγελέας εφετών κρίνει αν υπάρχουν οι εξαιρετικοί
λόγοι.
2. Η σύνοδος του δικαστηρίου διαρκεί είκοσι τέσσερις ηµέρες,
διαιρείται σε δύο δωδεκαήµερες περιόδους. Η σύνοδος δεν µπορεί να παραταθεί πέρα από τις είκοσι τέσσερις ηµέρες. Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου εξακολουθεί και µετά την εικοστή
τέταρτη ηµέρα για να συνεχιστεί η εκδίκαση υπόθεσης που είχε
αρχίσει πριν λήξει η σύνοδος.

Άρθρο 374. - Αριθµός, σειρά και κατανοµή των υποθέσεων
στο πληµµελειοδικείο. 1. Σε κάθε δικάσιµο προσδιορίζονται για
εκδίκαση µέχρι τριάντα υποθέσεις, αν πρόκειται για το τριµελές
πληµµελειοδικείο, ή µέχρι εξήντα αν πρόκειται για το µονοµελές.
Ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξηθεί αν ο εισαγγελέας, µε τη σύµφωνη γνώµη και του διευθύνοντος το δικαστήριο, λαµβάνοντας
υπόψη και τα στατιστικά δεδοµένα, κρίνει ότι όλες οι υποθέσεις
µπορούν να περατωθούν εντός της ηµέρας.
2. Ο εισαγγελέας, όταν προσδιορίζει τις υποθέσεις κάθε δικασίµου τις κατανέµει σε τρία µέρη, αφού πάντοτε λάβει υπόψη του
τον χρόνο τέλεσης της πράξης. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει
τις υποθέσεις, που επίκειται η παραγραφή τους, καθώς και εκείνες στις οποίες ο κατηγορούµενος κρατείται προσωρινά για τη
δικαζόµενη υπόθεση, το δεύτερο εκείνες που προέρχονται από
αναβολή και το τρίτο τις λοιπές υποθέσεις, εκτός αν ο εισαγγελέας µε διάταξή του κρίνει διαφορετικά.
3. Τρεις τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο γραµµατέας της εισαγγελίας αναρτά, στον προς τούτο
χώρο της εισαγγελίας, αντίγραφο της σειράς των υποθέσεων,
σύµφωνα µε το έκθεµα σηµειώνοντας και τον χρόνο που θα εκδικαστούν. Η σειρά του εκθέµατος δεν µπορεί να αλλάξει παρά
µόνο µε απόφαση του δικαστηρίου, που δηµοσιεύεται κατά την
έναρξη της συνεδρίασης και αφορά υπόθεση στην οποία όλοι οι
διάδικοι είναι παρόντες. Μπορεί όµως το δικαστήριο, µε από-

Άρθρο 378. - Συγκρότηση δικαστηρίων. 1. Κάθε χρόνο στη
διάρκεια του Σεπτεµβρίου ο εισαγγελέας εφετών ορίζει µε διάταξη την ηµέρα που αρχίζει κάθε σύνοδος των µικτών ορκωτών
δικαστηρίων της έδρας του και της περιφέρειάς του, καθώς και
του µικτού ορκωτού εφετείου της περιφέρειάς του στους επόµενους µήνες από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο. Επίσης κάθε
χρόνο µέσα στον Ιούνιο ο εισαγγελέας εφετών ορίζει µε διάταξη
τη συγκρότηση των παραπάνω δικαστηρίων για τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο, αν κατά την κρίση του εξαιρετικοί
λόγοι επιβάλλουν τη συγκρότησή τους και σε αυτούς τους
µήνες.
2. Οι παραπάνω διατάξεις του εισαγγελέα των εφετών τοιχοκολλούνται στην αίθουσα κάθε µικτού ορκωτού δικαστηρίου και
κάθε µικτού ορκωτού εφετείου αντίστοιχα. Η διάταξη που εκδί-
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δεται τον Ιούνιο τοιχοκολλάται µόνο στην αίθουσα των δικαστηρίων όπου πρόκειται να συγκροτηθούν αυτά στους καλοκαιρινούς µήνες.
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Άρθρο 382. - Προσωρινή ανικανότητα. Δεν είναι προσωρινά ικανοί να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του ενόρκου: α) εκείνοι που
παραπέµφθηκαν για οποιοδήποτε έγκληµα από δόλο για το
οποίο ο νόµος προβλέπει ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών µηνών, β) εκείνοι που βρίσκονται σε δικαστική
συµπαράσταση, γ) εκείνοι σε βάρος των οποίων εκδόθηκε ένταλµα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης ή επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι δ) οι ασθενείς διανοητικά, ε) οι τυφλοί, οι κουφοί ή
άλαλοι.

σεις. Κατά τη σύνταξη των καταλόγων προτιµούνται πάντοτε
εκείνοι που παρέχουν τις εγγυήσεις χρηστότητας, αµεροληψίας,
ανεξαρτησίας γνώµης και κοινωνικής πείρας, καθώς επίσης και
όσοι έχουν µόρφωση ανώτερη από εκείνη που απαιτεί ο νόµος
για κάθε κατάλογο ενόρκων.
3. Για να συνταχθεί ο κατάλογος, οι παραπάνω εισαγγελείς και
το συµβούλιο µπορούν να ζητούν σχετικές πληροφορίες και ονοµαστικές καταστάσεις, που να περιέχουν τα στοιχεία τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, από κάθε δηµόσια,
δηµοτική ή κοινοτική αρχή καθώς και από κάθε νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
διαβιβάζονται έγκαιρα από τον εισαγγελέα στο αντίστοιχο συµβούλιο της πρώτης παραγράφου, το οποίο µπορεί από αυτά να
συµπεριλάβει στον κατάλογο όσα ονόµατα κρίνει. Μπορεί επίσης
κάθε συµβούλιο να συµπεριλάβει στον κατάλογο και άλλα ονόµατα που δεν αναφέρονται στους παραπάνω καταλόγους.
4. Ο κατάλογος αποτελείται, όσο είναι δυνατό, από ίσο αριθµό
ονοµάτων αντρών και γυναικών. Περιέχει συνολικά: α) για την
Αθήνα έως 1.200, όχι όµως λιγότερα από 800 ονόµατα, β) για τη
Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα έως 1.000, όχι όµως λιγότερα
από 600 ονόµατα και γ) για τις υπόλοιπες πόλεις έως 750, όχι
όµως λιγότερα από 150 ονόµατα.
5. Το αργότερο έως το τέλος Απριλίου ο εισαγγελέας στέλνει
στον γραµµατέα του συµβουλίου όπου υπηρετεί και στον δήµαρχο της έδρας του από ένα αντίγραφο του καταλόγου των
ενόρκων και από την πρώτη έως την δέκατη πέµπτη Μαΐου οι κατάλογοι παραµένουν τοιχοκολληµένοι στα γραφεία του συµβουλίου και του δηµαρχείου για να ενηµερώνονται οι πολίτες.
Άρθρο 384. - Αιτήσεις. - ενστάσεις και εκδίκασή τους. Οριστικοποίηση καταλόγου. 1. Έως το τέλος Μαΐου ο εισαγγελέας
πρωτοδικών, όσοι συµπεριλήφθηκαν στον κατάλογο, αλλά και
κάθε πολίτης µπορούν να υποβάλλουν στο συµβούλιο πληµµελειοδικών αιτήσεις για να εγγραφούν ένορκοι εκείνοι που έχουν
τα προσόντα τα αναφερόµενα στο άρθρο 379 ή ενστάσεις για να
διαγραφούν όσοι δεν έχουν ή έχασαν τα προσόντα αυτά ή υπάγονται σε κάποιαν από τις περιπτώσεις κωλύµατος ή ισόβιας ή
προσωρινής ανικανότητας που αναφέρονται στα άρθρα 380, 381
και 382 ή όσοι έχουν άγνωστη διαµονή ή είναι ανύπαρκτα πρόσωπα ή έχουν πεθάνει. Οι αιτήσεις και οι ενστάσεις γίνονται στον
γραµµατέα της εισαγγελίας πρωτοδικών µε έγγραφο, που του
παραδίδεται, και ταυτόχρονα συντάσσεται έκθεση για την εγχείριση του εγγράφου, ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση
για την προφορική αίτηση ή ένσταση, η οποία υπογράφεται από
εκείνον που υποβάλλει την αίτηση ή την ένσταση, καθώς και από
τον γραµµατέα, που τις υποβάλλει στον εισαγγελέα στον οποίο
υπηρετεί.
2. Στο πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου ο εισαγγελέας πρωτοδικών υποβάλλει στο συµβούλιο πληµµελειοδικών τις αιτήσεις και
τις ενστάσεις της παραπάνω παραγράφου µαζί µε τις προτάσεις
του.
3. Μέσα στον ίδιο µήνα το συµβούλιο πληµµελειοδικών αποφαίνεται αµετάκλητα για τις αιτήσεις και τις ενστάσεις µε απόφασή του και εγγράφει αυτούς που πρέπει να εγγραφούν,
διαγράφει αυτούς που πρέπει να διαγραφούν και κηρύσσει τον
κατάλογο οριστικό. Ο κατάλογος ισχύει για το αµέσως επόµενο
δικαστικό έτος από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταρτιστεί ή δεν κηρυχθεί
οριστικός ο ετήσιος γενικός κατάλογος, ισχύει ο οριστικός κατάλογος του προηγούµενου δικαστικού έτους.

Άρθρο 383. - Ετήσιοι γενικοί κατάλογοι ενόρκων. 1. Το συµβούλιο των πληµµελειοδικών και το συµβούλιο των εφετών, αφού
ακούσουν τον εισαγγελέα που υπηρετεί σε καθένα από αυτά, καταρτίζουν έως την 20ή Απριλίου κάθε έτους τον ετήσιο κατάλογο
των ενόρκων για το µικτό ορκωτό δικαστήριο και για το µικτό ορκωτό εφετείο, αντίστοιχα, µε βάση τα κριτήρια των άρθρων 379
έως και 382.
2. Οι κατάλογοι συντάσσονται αλφαβητικά και περιέχουν το
επώνυµο, το κύριο όνοµα, το όνοµα του πατέρα και -προκειµένου
για έγγαµη γυναίκα- το όνοµα και το επώνυµο του συζύγου της,
την ηλικία, το επάγγελµα, τη διεύθυνση και τις γραµµατικές γνώ-

Άρθρο 385. - Κατάλογος των ενόρκων για τη σύνοδο.
1.
Δέκα πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν αρχίσει η µηνιαία σύνοδος
του µικτού ορκωτού δικαστηρίου το οικείο συµβούλιο πληµµελειοδικών, αφού ακούσει τον εισαγγελέα, µε απόφασή του εκλέγει γι' αυτή τη σύνοδο από τον ετήσιο γενικό κατάλογο: α) στην
Αθήνα 100 ενόρκους, β) στη Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα
από 80 ενόρκους και γ) στις υπόλοιπες πόλεις από 60 ενόρκους.
2. Την ίδια ηµέρα που εκλέγονται οι ένορκοι κάθε συνόδου, το
τριµελές πληµµελειοδικείο κληρώνει από εκείνους που εκλέχθηκαν κατά την παραπάνω παράγραφο: α) για το µικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών 40 ενόρκους, β) για το µικτό ορκωτό

Άρθρο 379. - Προσόντα ενόρκων. 1. Ικανοί να εκπληρώσουν καθήκοντα ενόρκου είναι: α) Για το µικτό ορκωτό δικαστήριο, οι Έλληνες πολίτες και των δύο φύλων που κατοικούν ή διαµένουν
µόνιµα στην έδρα του πρωτοδικείου όπου συγκροτείται το µικτό
ορκωτό δικαστήριο, έχουν συµπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας
τους, δεν έχουν όµως περάσει το 70ό, έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα ή δεν έχουν αποστερηθεί θέσεις και αξιώµατα (άρθρο 60
ΠΚ). β) Για το µικτό ορκωτό εφετείο, οι Έλληνες πολίτες και των
δύο φύλων που κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στην έδρα του
εφετείου, όπου συγκροτείται το µικτό ορκωτό εφετείο, έχουν
συµπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν όµως περάσει το 70ό, έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου και δεν
έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Αν δεν υπάρχει
επαρκής αριθµός ενόρκων που κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα
στην έδρα του εφετείου, θεωρούνται ικανοί να εκπληρώσουν τα
καθήκοντα του ενόρκου και εκείνοι που κατοικούν ή διαµένουν
µόνιµα έξω από την έδρα αλλά µέσα στην περιφέρεια του εφετείου.
2. Θεωρούνται ότι κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στην έδρα
του δικαστηρίου και οι δηµόσιοι πολιτικοί, δηµοτικοί ή κοινοτικοί
υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
που υπηρετούν στην έδρα του δικαστηρίου µε σχέση δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι υπάλληλοι οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και τραπεζών, που υπηρετούν στην
έδρα αυτού του δικαστηρίου.
Άρθρο 380. - Κωλύµατα ενόρκων. Δεν µπορούν να είναι ένορκοι: α) οι κληρικοί κάθε θρησκεύµατος και κάθε γενικά βαθµού
καθώς και οι µοναχοί, β) προσωρινά και όσο διαρκεί η ιδιότητά
τους ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Γενικοί Γραµµατείς
των Υπουργείων, οι βουλευτές, οι κάθε βαθµίδας καθηγητές πανεπιστηµίων, οι Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, οι διπλωµατικοί υπάλληλοι, οι ισόβιοι δικαστικοί λειτουργοί κάθε
κατηγορίας και οι πάρεδροι, το κύριο προσωπικό του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, οι Δήµαρχοι, οι Πρόεδροι κοινοτήτων
και οι υπάλληλοι της γραµµατείας όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών.
Άρθρο 381. - Ισόβια ανικανότητα. Δεν είναι ισοβίως ικανοί να
εκτελούν τα καθήκοντα του ενόρκου, ανεξάρτητα αν αποκαταστάθηκαν ή όχι, εκείνοι που καταδικάστηκαν αµετάκλητα για
οποιοδήποτε έγκληµα από δόλο σε ποινή, έστω και συνολική,
στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών µηνών.
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δικαστήριο Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Πάτρας από 36 ενόρκους
και γ) για το µικτό ορκωτό δικαστήριο των άλλων πόλεων από 32
ενόρκους. Στην κλήρωση είναι παρών και ο εισαγγελέας, και συντάσσεται πρακτικό. Στο πρακτικό συµπεριλαµβάνεται ο κατάλογος των ενόρκων που κληρώθηκαν για την σύνοδο, στον οποίο
καταχωρίζονται τα ονόµατα των ενόρκων µε τη σειρά της κλήρωσής τους και µε σηµείωση του αριθµού που έχει καθένας από
εκείνους που κληρώθηκαν στον ετήσιο γενικό κατάλογο. Οι ένορκοι που κληρώθηκαν δεν περιλαµβάνονται στην εκλογή των ενόρκων για τη σύνοδο του αµέσως επόµενου µήνα.
3. Από τους ενόρκους που σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο κληρώθηκαν: α) οι 20 που κληρώθηκαν πρώτοι από το
συµβούλιο πληµµελειοδικών Αθηνών είναι οι ένορκοι της περιόδου του πρώτου δωδεκαηµέρου της συνόδου του µικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, και οι υπόλοιποι 20 ύστερα από αυτούς
είναι οι ένορκοι της περιόδου του δεύτερου δωδεκαηµέρου της
ίδια συνόδου, β) οι 18 πρώτοι που κληρώθηκαν από τα συµβούλια πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Πάτρας είναι οι
ένορκοι της περιόδου του πρώτου δωδεκαηµέρου της συνόδου
του µικτού ορκωτού δικαστηρίου της έδρας του καθενός, και οι
υπόλοιποι 18 ύστερα από αυτούς είναι οι ένορκοι της περιόδου
του δεύτερου δωδεκαηµέρου της ίδιας συνόδου και γ) οι 16 πρώτοι που κληρώθηκαν από κάθε συµβούλιο πληµµελειοδικών των
υπόλοιπων πόλεων είναι οι ένορκοι της περιόδου του πρώτου
δωδεκαηµέρου της συνόδου του µικτού ορκωτού δικαστηρίου
της έδρας του καθενός και οι υπόλοιποι 16 είναι οι ένορκοι της
περιόδου του δεύτερου δωδεκαηµέρου της ίδιας συνόδου.
Άρθρο 386. - Παράλειψη εκλογής και κλήρωσης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε από κάποιο συµβούλιο πληµµελειοδικών ή τριµελές πληµµελειοδικείο η εκλογή ή η κλήρωση των
ενόρκων για κάποια σύνοδο σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο,
ισχύει γι’ αυτή τη σύνοδο ο κατάλογος των ενόρκων της προηγούµενης συνόδου, για την οποία έγινε κλήρωση, ακόµη και αν
αυτή ανήκει στο προηγούµενο δικαστικό έτος. Οι ένορκοι αυτοί
θεωρείται ότι κληρώθηκαν και για τη σύνοδο όπου έγινε η παράλειψη, χωρίς να ισχύει ο περιορισµός του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου.
Άρθρο 387 . - Κλήτευση και δηλώσεις των ενόρκων που κληρώθηκαν. 1. Οι ένορκοι που κληρώθηκαν για τη σύνοδο καλούνται µε κλήση του εισαγγελέα πρωτοδικών να εµφανιστούν στους
τακτικούς δικαστές του µικτού ορκωτού δικαστηρίου την ηµέρα
που αρχίζει η σύνοδος και να εµφανίζονται σε αυτούς για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους σε κάθε δικάσιµο της δωδεκαήµερης περιόδου για την οποία κληρώθηκαν.
2. Η κλήση επιδίδεται σε αυτούς που κληρώθηκαν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 155 πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν
αρχίσει η σύνοδος.
3. Οι ένορκοι που κληρώθηκαν για τη σύνοδο οφείλουν πριν
από την έναρξη της συνόδου να δηλώσουν στον εισαγγελέα των
πρωτοδικών - που τους καλεί γι' αυτόν τον σκοπό - αν έχουν ή
έχασαν τα κατά το άρθρο 379 προσόντα ή αν υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις κωλύµατος ή ισόβιας ή προσωρινής
ανικανότητας που αναφέρονται στα άρθρα 380, 381 και 382, για
να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του ενόρκου.
4. Τη δήλωση αυτή µπορούν να την κάνουν οι ένορκοι και µε
δική τους πρωτοβουλία.
5. Για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση, που την υπογράφουν
εκείνος που δηλώνει, ο εισαγγελέας και ο γραµµατέας.
6. Ο ένορκος που παραλείπει να κάνει τη δήλωση που οφείλει
ύστερα από την πρόσκληση του εισαγγελέα ή αποκρύπτει την
αλήθεια είτε µε τη δήλωση αυτή είτε µε τη δήλωση που έκανε
από δική του πρωτοβουλία, τιµωρείται µε φυλάκιση το πολύ ενός
έτους ή µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 388. - Διαγραφή και αντικατάσταση των ενόρκων που
κληρώθηκαν. 1. Στη συνεδρίαση που γίνεται στο ακροατήριο
κατά την ηµέρα που αρχίζει η σύνοδος διαβάζεται ο κατάλογος
των ενόρκων που κληρώθηκαν για τη σύνοδο και για τις δύο δωδεκαήµερες περιόδους της συνόδου. Οι τακτικοί δικαστές του
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µικτού ορκωτού δικαστηρίου µε την ανάγνωση του καταλόγου
διατάσσουν να διαγραφούν εκείνοι από τους ενόρκους που κληρώθηκαν για τους οποίους προκύπτει ότι δεν έχουν ή ότι έχασαν
τα κατά το άρθρο 379 προσόντα ή ότι υπάγονται σε κάποια από
τις περιπτώσεις κωλύµατος ή ισόβιας ή προσωρινής ανικανότητας που αναφέρονται στα άρθρα 380, 381 και 382, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του ενόρκου, ή ότι έχουν άγνωστη
διαµονή ή ότι είναι ανύπαρκτα πρόσωπα ή ότι έχουν πεθάνει. Η
διαταγή αυτή µνηµονεύεται στο πρακτικό της συνεδρίασης. Επίσης προκειµένου για τις δηλώσεις που έγιναν σύµφωνα µε το
άρθρο 387 παρ. 3-4, διατάσσουν µε τον ίδιο τρόπο να διαγραφούν από τον ίδιο κατάλογο της συνόδου εκείνοι που υπέβαλαν
αυτές τις δηλώσεις, αν και γι’ αυτούς υπάρχει κάποιος λόγος από
τους αναφεροµένους παραπάνω σχετικά µε τα προσόντα και τις
περιπτώσεις κωλύµατος ή ισόβιας ή προσωρινής ανικανότητας.
2. Οι ίδιοι τακτικοί δικαστές ευθύς µετά τη διαγραφή και στην
ίδια συνεδρίαση κληρώνουν από εκείνους τους ενόρκους που
εκλέχθηκαν για τη σύνοδο σύµφωνα µε το άρθρο 385 παρ. 1,
ίσον αριθµό άλλων ενόρκων αντίστοιχα µε εκείνους που διαγράφηκαν. Οι ένορκοι αυτοί αντικαθιστούν εκείνους που διαγράφηκαν και παίρνουν τη θέση τους µε τον ίδιο αριθµό κλήρωσης που
είχαν οι διαγραµµένοι. Για όλα αυτά γίνεται αναφορά στο πρακτικό. Οι ένορκοι που κληρώθηκαν µε αυτόν τον τρόπο ειδοποιούνται αµέσως ότι οφείλουν να εµφανίζονται στους τακτικούς
δικαστές του µικτού ορκωτού δικαστηρίου στις επόµενες ύστερα
από την κλήρωσή τους δικασίµους της δωδεκαήµερης περιόδου
που κληρώθηκαν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Η ειδοποίηση γίνεται µε επίδοση σε αυτούς κλήσης του εισαγγελέα
πρωτοδικών.
3. Όλα όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου
καθώς και στις παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 387, εφαρµόζονται
και κατά τη διάρκεια της συνόδου, αν σε αυτή εµφανιστούν δυσκολίες ως προς τη σύνθεση του µικτού ορκωτού δικαστηρίου
για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.
Άρθρο 389. - Απαλλαγή από τα τέλη. Συντάσσονται ατελώς
όλες οι αιτήσεις, ενστάσεις και εκθέσεις για εγγραφή ή διαγραφή ενόρκων κατά το άρθρο 384 παρ. 2, καθώς και δηλώσεις
και εκθέσεις για τα προσόντα, κωλύµατα ή την ισόβια ή την προσωρινή ανικανότητα των ενόρκων κατά το άρθρο 387 παρ. 3, 4,
5 και 6, όπως επίσης και τα σχετικά µε αυτά πρακτικά που γίνονται κατά το άρθρο 388 παρ. 1 και 2.
Άρθρο 390. - Αµφιβολίες για την ταυτότητα των ενόρκων που
κληρώθηκαν. 1. Κάθε αµφιβολία ή αµφισβήτηση για την ταυτότητα του ενόρκου που κληρώθηκε για τη σύνοδο µπορεί να προβληθεί στους τακτικούς δικαστές του µικτού ορκωτού
δικαστηρίου µόνο κατά την ανάγνωση του καταλόγου των ενόρκων είτε την ηµέρα που αρχίζει η σύνοδος είτε την ηµέρα της δικασίµου. Στη δεύτερη όµως περίπτωση, κατά την ανάγνωση που
γίνεται για να συµπληρωθούν τα ονόµατα και να τοποθετηθούν
στην κληρωτίδα µόλις εκφωνηθεί το όνοµα του ενόρκου και πριν
διαβαστεί το επόµενο όνοµα διαφορετικά καλύπτεται κάθε ακυρότητα που προκύπτει από αυτόν τον λόγο.
2. Αν οι τακτικοί δικαστές αποφανθούν ότι εκείνος που προσκλήθηκε ή εµφανίστηκε δεν είναι ο ένορκος που κληρώθηκε,
καθώς και ότι ο ένορκος που κληρώθηκε δεν έχει ή έχασε τα
κατά το άρθρο 379 προσόντα ή ότι υπάγεται σε κάποια από τις
περιπτώσεις κωλύµατος ή ισόβιας ή προσωρινής ανικανότητας
που αναφέρεται στα άρθρα 380, 381 και 382, ή ότι έχει άγνωστη
διαµονή ή ότι είναι ανύπαρκτο πρόσωπο ή ότι έχει πεθάνει, διατάσσουν να διαγραφεί από τον κατάλογο των ενόρκων της συνόδου. Κατόπιν εφαρµόζονται όσα ορίζει το άρθρο 388 παρ. 2.
Άρθρο 391. - Επακόλουθα από την απουσία ενόρκων - Ποινή
των λιπενόρκων. 1. Οι ένορκοι που κληρώθηκαν για τη σύνοδο,
αν κλητεύθηκαν κατά το άρθρο 387 παρ. 1 και 2, οφείλουν να εµφανίζονται στους τακτικούς δικαστές του µικτού ορκωτού δικαστηρίου την ηµέρα που αρχίζει η σύνοδος, καθώς και σε άλλη
δικάσιµο της δωδεκαήµερης περιόδου για την οποία κλητεύθηκαν, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Την ίδια υποχρέ-
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ωση έχει σε κάθε δικάσιµο της περιόδου για την οποία κληρώθηκε, και κάθε ένορκος που έχει κληρωθεί για να αντικαταστήσει
όποιον διαγράφηκε, αν ειδοποιήθηκε σχετικά κατά το άρθρο 388
παρ. 2.
2. Οι ένορκοι που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, αν απουσιάσουν χωρίς νόµιµο λόγο, τιµωρούνται µε απόφαση των τακτικών δικαστών αµέσως µετά την ανάγνωση του
καταλόγου των ενόρκων, µε χρηµατική ποινή εκατό (100) έως
διακόσια (200) ευρώ. Τιµωρούνται επίσης για κάθε νέα απουσία
στη διάρκεια της ίδιας δωδεκαήµερης περιόδου µε χρηµατική
ποινή εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ.
3. Νόµιµοι λόγοι απουσίας θεωρούνται: α) ασθένεια του ενόρκου ή µέλους της οικογένειάς του, που δεν του επιτρέπει να εµφανιστεί προσωπικά και βεβαιώνεται µε ιατρικό πιστοποιητικό,
β) έκτακτη δηµόσια υπηρεσία, που βεβαιώνεται επίσηµα και αιτιολογηµένα από την προϊσταµένη αρχή, γ) σπουδαίοι και ειδικώς
κάθε φορά διαπιστωµένοι λόγοι, που έκαναν αδύνατη την προσωπική εµφάνιση του ενόρκου.
4. Οι τακτικοί δικαστές του µικτού ορκωτού δικαστηρίου, αν η
απουσία των ενόρκων καθιστά αδύνατη την κλήρωση για τη σύνθεση του δικαστηρίου, µπορούν να διατάσσουν τη βίαιη προσαγωγή τους καθώς και τη διακοπή της συνεδρίασης κατά το
άρθρο 402, για να εκτελεστεί η βίαιη προσαγωγή. Αυτό µπορεί
να γίνει ανεξάρτητα από το αν εφαρµοστούν οι προηγούµενες
παράγραφοι και τα οριζόµενα στο άρθρο 392.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, καθώς και
του άρθρου 392, εφαρµόζονται αναλόγως και αν, χωρίς να υπάρχει περίπτωση ανώτερης βίας, ο ένορκος που κληρώθηκε αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή δεν επέστρεψε
ύστερα από διακοπή της.
Άρθρο 392. - Αίτηση ακύρωσης από τους ενόρκους που τιµωρήθηκαν. 1. Οι αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή που αναφέρεται στην παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου συντάσσονται
και υπογράφονται µέσα σε πέντε ηµέρες. Ο γραµµατέας στέλνει
αντίγραφά τους το αργότερο την επόµενη ηµέρα από την υπογραφή τους στον εισαγγελέα εφετών, και, αν πρόκειται για δικαστήριο έξω από την έδρα του εφετείου, στον εισαγγελέα
πρωτοδικών. Ο εισαγγελέας φροντίζει την ίδια ηµέρα να επιδοθεί
σε εκείνον που τιµωρήθηκε η απόφαση είτε µε δικαστικό επιµελητή είτε µε επιµελητή των δικαστηρίων. Αν η επίδοση γίνεται
έξω από την πόλη όπου έχει την έδρα του το δικαστήριο, ή έξω
από τους συνοικισµούς ή τα προάστιά της, είναι δυνατό να δοθεί
παραγγελία γι’ αυτήν και σε κάθε όργανο της δηµόσιας δύναµης,
αν δεν υπάρχει επιµελητής ή απουσιάζει ή έχει κώλυµα.
2. Αν ο ένορκος που τιµωρήθηκε είχε νόµιµο λόγο να απουσιάσει, όµως από ανώτερη βία ή ανυπέρβλητα αίτια δεν µπόρεσε να
τον γνωστοποιήσει στους τακτικούς δικαστές του µικτού ορκωτού δικαστηρίου την ηµέρα που απουσίαζε, µπορεί να υποβάλει
αίτηση για ακύρωση της απόφασης, µέσα σε 15 ηµέρες από τότε
που έγινε η επίδοση. Η αίτηση παραδίδεται στον γραµµατέα του
µικτού ορκωτού δικαστηρίου, ο οποίος συντάσσει έκθεση γι’
αυτήν. Η αίτηση πρέπει να περιέχει ειδικά και συγκεκριµένα τον
λόγο της απουσίας, καθώς και τα περιστατικά εξαιτίας των
οποίων δεν έγινε δυνατό να γνωστοποιηθεί έγκαιρα. Η αίτηση
καταχωρίζεται αµέσως από τον γραµµατέα στο οικείο βιβλίο και
στέλνεται στον εισαγγελέα που αναφέρεται στην παρ. 1.
3. Αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης η υποβολή αίτησης
για ακύρωση σύµφωνα µε τα παραπάνω.
4. Ο εισαγγελέας εισάγει την αίτηση σε επόµενη σύνοδο, όσο
το δυνατό πιο σύντοµα, ύστερα όµως από προηγούµενη κλήτευση εκείνου που υπέβαλε την αίτηση. Η κλήση επιδίδεται οκτώ
ηµέρες τουλάχιστον πριν από την συζήτηση. Η προθεσµία αυτή
για εµφάνιση δεν παρεκτείνεται εξαιτίας της απόστασης.
5. Οι τακτικοί δικαστές του µικτού ορκωτού δικαστηρίου αποφαίνονται αµετάκλητα ως προς την αίτηση. Εκείνος που υπέβαλε
την αίτηση έχει την υποχρέωση να εµφανιστεί ο ίδιος ή να παραστεί διά πληρεξουσίου, ο οποίος έχει ειδική εντολή κατά το
άρθρο 42 παρ. 2. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Αν η αίτηση γίνει τυπικά δεκτή και κριθεί βάσιµη στην
ουσία, ακυρώνεται η απόφαση που προσβάλλεται µε αυτήν.
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Άρθρο 393. - Άδειες απουσίας των ενόρκων. 1. Με αίτηση του
ενόρκου µπορεί κατά την διάρκεια της συνόδου να του δοθεί
άδεια απουσίας.
2. Η άδεια δίνεται µε απόφαση των τακτικών δικαστών του µικτού ορκωτού δικαστηρίου µόνο αν διαπιστωθεί αιτιολογηµένα
ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη να απέχει ο ένορκος από τις συνεδριάσεις ή να αποµακρυνθεί από την έδρα του δικαστηρίου και
πιθανολογείται ότι δεν θα προκύψουν από τον λόγο αυτό δυσκολίες για να κληρωθούν ένορκοι, ώστε να συζητηθούν οι υποθέσεις.
Άρθρο 394. - Κλήρωση ενόρκων για να συζητηθεί υπόθεση.
Πριν αρχίσει να συζητείται κάθε υπόθεση, διαβάζεται σε δηµόσια
συνεδρίαση µε την παρουσία του εισαγγελέα και του κατηγορουµένου ο κατάλογος των ενόρκων της δωδεκαήµερης περιόδου,
για την οποία προσδιορίστηκε η υπόθεση. Τα ονόµατα που υπάρχουν στον κατάλογο διαβάζονται δυνατά µε τη σειρά που είναι
γραµµένα, ωσότου συµπληρωθεί από τους παρόντες ενόρκους
ο αριθµός δέκα (10). Τα ονόµατα αυτών των δέκα (10) ενόρκων
µπαίνουν στην κληρωτίδα για να κληρωθούν οι τέσσερις (4) που
µετέχουν µε τους τακτικούς δικαστές στη σύνθεση του µικτού
ορκωτού δικαστηρίου που θα δικάσει την υπόθεση.
Άρθρο 395. - Ασυµβίβαστα για τους ενόρκους. Με αίτηση του
εισαγγελέα, του παριστάµενου για την υποστήριξη της κατηγορίας ή του κατηγορουµένου, καθώς και µε δήλωση του ενόρκου
του οποίου το όνοµα διαβάστηκε από τον κατάλογο, και ύστερα
από απόφαση των τακτικών δικαστών, δεν περιλαµβάνεται στην
κληρωτίδα το όνοµα του ενόρκου ο οποίος εξαιτίας της υπηρεσίας του συνέπραξε άµεσα ή έµµεσα στην ανάκριση της υπόθεσης ή ως µάρτυρας κατέθεσε ή ως πραγµατογνώµονας
γνωµοδότησε ή έχει συµφέρον επειδή αδικήθηκε ή ζηµιώθηκε ή
υπήρξε κατά την προδικασία συνήγορος ενός από τους διαδίκους και έδωσε συµβουλές, συνέταξε υποµνήµατα, δικόγραφα
πολιτικών αγωγών, αιτήσεων κ.λπ. ή υπήρξε ή είναι συνήγορος
στο ακροατήριο για οποιονδήποτε συµµέτοχο ή τον παριστάµενο
για την υποστήριξη της κατηγορίας ή τον κατηγορούµενο. Επίσης δεν περιλαµβάνονται στην κληρωτίδα τα ονόµατα των ενόρκων που είναι σε ευθεία ή πλάγια γραµµή συγγενείς έως έκτου
βαθµού εξ αίµατος ή τετάρτου εξ αγχιστείας µεταξύ τους ή µε
τους τακτικούς δικαστές, τον εισαγγελέα ή τον γραµµατέα ή µε
τον παριστάµενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, τον κατηγορούµενο ή τους συνηγόρους. Έτσι αφού παραλειφθούν τα
ονόµατα των λαϊκών συνέδρων που υπάγονται σε µία από αυτές
τις περιπτώσεις, συνεχίζεται η ανάγνωση των ονοµάτων ίσου
αριθµού από τους επόµενους, ωσότου συµπληρωθεί ο αριθµός
των δέκα (10) ενόρκων, που τα ονόµατά τους θα περιληφθούν
στην κληρωτίδα. Αν δεν υποβληθεί αίτηση και δεν γίνει καµιά δήλωση, θεωρείται ότι το µικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτήθηκε
νόµιµα, και καλύπτεται κάθε ακυρότητα εξαιτίας αυτού του
λόγου.
Άρθρο 396. - Εξαίρεση ενόρκων. 1. Αφού τεθούν στην κληρωτίδα σύµφωνα µε τα άρθρα 394 και 395 τα ονόµατα των δέκα (10)
ενόρκων, ο πρόεδρος του µικτού ορκωτού δικαστηρίου εξάγει
κάθε φορά ένα όνοµα. Το όνοµα αυτό το διαβάζει δυνατά ο πρόεδρος και το γνωστοποιεί ιδιαίτερα στον εισαγγελέα και στον κατηγορούµενο, για να ασκήσουν το δικαίωµα εξαίρεσης κατά την
επόµενη παράγραφο, ωσότου, και αφού εξαντληθεί το δικαίωµα
αυτό, συµπληρωθεί ο αριθµός των τεσσάρων (4) ενόρκων που
απαιτούνται για την σύνθεση του δικαστηρίου.
2. Ο εισαγγελέας και ο κατηγορούµενος έχουν το δικαίωµα να
εξαιρέσουν ο καθένας δύο (2) ενόρκους.
3. Αν υπάρχουν πολλοί κατηγορούµενοι στην ίδια δίκη και δεν
συµφωνούν µεταξύ τους σχετικά µε την εξαίρεση, προσδιορίζεται µε κλήρο η σειρά µε την οποία καθένας από τους κατηγορουµένους θα ασκήσει το δικαίωµα εξαίρεσης. Έτσι, στον
κατηγορούµενο που έτυχε να είναι πρώτος γίνεται η ερώτηση
πριν από τους άλλους, και, αν αυτός δεν ασκήσει το δικαίωµα
εξαίρεσης, γίνεται η ερώτηση στο δεύτερο, και αυτό συνεχίζεται
µε τους υπόλοιπους, ωσότου εξαντληθεί το δικαίωµα εξαίρεσης
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των ενόρκων.
4. Για κάθε όνοµα µπορεί πρώτα ο εισαγγελέας και κατόπιν ο
κατηγορούµενος να εκφραστεί ελεύθερα, αν θέλει να εξαιρέσει
τον ένορκο που κληρώθηκε. Ούτε ο κατηγορούµενος ούτε ο εισαγγελέας έχουν την υποχρέωση να αιτιολογήσουν την εξαίρεση.
Άρθρο 397. - Αναπληρωµατικοί ένορκοι. 1. Ο πρόεδρος του µικτού ορκωτού δικαστηρίου µπορεί κατά την ανάγνωση του καταλόγου των ενόρκων να διατάξει να διαβαστούν δυνατά τα
ονόµατα δύο (2) ακόµη ενόρκων, πέρα από τους δέκα (10) που
ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 394. Αυτό είναι δυνατό να γίνει,
αν ο πρόεδρος κρίνει ότι εξαιτίας της διάρκειας που προβλέπεται
για την δίκη, είναι ενδεχόµενο µερικοί από τους ενόρκους να µην
µπορέσουν να παραµείνουν στη σύνθεση του δικαστηρίου έως
το τέλος της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το άρθρο 395
εφαρµόζεται και κατά την ανάγνωση των ονοµάτων των δύο (2)
αυτών ενόρκων και στην κληρωτίδα τίθενται τα ονόµατα των δώδεκα (12) ενόρκων, που µ’ αυτόν τον τρόπο διαβάστηκαν δυνατά.
Από τα ονόµατα αυτά κληρώνονται έξι (6) ένορκοι, και ο κατηγορούµενος µπορεί να εξαιρέσει και έναν (1) ακόµα ένορκο, πέρα
από το σύµφωνα µε το άρθρο 396 παρ. 2 δικαίωµά του για εξαίρεση.
2. Από τους έξι (6) ενόρκους που κληρώθηκαν σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, οι τέσσερις (4) πρώτοι µε τη σειρά
που κληρώθηκαν είναι τακτικοί και οι δύο επόµενοι αναπληρωµατικοί.
3. Οι αναπληρωµατικοί ένορκοι βρίσκονται στην έδρα σε όλη
την διάρκεια της συζήτησης και αναπληρώνουν µε τη σειρά που
κληρώθηκαν τους τακτικούς ενόρκους που θα τύχει να αποχωρήσουν πριν από το τέλος της διαδικασίας.
Άρθρο 398 . - Όρκος ενόρκων. 1. Οι ένορκοι που κληρώθηκαν
και δεν εξαιρέθηκαν καταλαµβάνουν στην έδρα του µικτού ορκωτού δικαστηρίου τις θέσεις που έχουν καθοριστεί γι’ αυτούς
από τη µια και την άλλη πλευρά των τακτικών δικαστών και κατόπιν δίνουν τον καθιερωµένο όρκο.
2. Τακτικοί και αναπληρωµατικοί ένορκοι ορκίζονται στη δηµόσια συνεδρίαση ενώπιον του εισαγγελέα και του κατηγορουµένου.
3. Ο πρόεδρος του µικτού ορκωτού δικαστηρίου διαβάζει
στους ενόρκους τον ακόλουθο όρκο: «Δηλώστε, επικαλούµενοι
την τιµή και τη συνείδησή σας, και υποσχεθείτε, ότι θα θεωρήσετε µε προσοχή και θα εξετάσετε µε ευσυνειδησία, στη διάρκεια της προκείµενης δικαστικής συζήτησης, την κατηγορία κατά
του … , καθώς και την υπεράσπιση του, ότι δεν θα συνεννοηθείτε
µε κανέναν σχετικά µε την απόφαση που θα εκδοθεί και ότι κατά
την εκπλήρωση των καθηκόντων που σας επιβάλλονται δεν θα
ενεργήσετε επηρεασµένοι από φιλία, έχθρα ή χάρη, ούτε για κάποια ιδιαίτερη ωφέλεια ή για άλλη παρόµοια αιτία, αλλά θα έχετε
στο νου σας µόνο τη δικαιοσύνη και την αλήθεια και ότι θα ψηφίσετε κατά συνείδηση και κατά την ελεύθερη πεποίθηση που θα
σχηµατίσετε από τη συζήτηση, προσφερόµενοι εντελώς πιστά
και άδολα».
4. Αφού διαβάσει τον όρκο ο πρόεδρος του δικαστηρίου, καλεί
ονοµαστικά κάθε ένορκο να σηκώσει το δεξί του χέρι και να προφέρει τη λέξη «ορκίζοµαι».
Άρθρο 399. - Πότε προτείνεται ακυρότητα. Με την επιφύλαξη
των ειδικών διατάξεων του άρθρου 390 παρ. 1, 395 και 398 παρ.
3, κάθε ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε τα προσόντα, τα κωλύµατα και την ισόβια ή την προσωρινή ανικανότητα των ενόρκων, καθώς και κάθε άλλη τυχόν
ακυρότητα εξαιτίας της παράβασης άλλων διατάξεων σχετικών
µε τους ενόρκους, είναι δυνατό να προταθεί µόνο έως την ανάγνωση του καταλόγου των ενόρκων στο ακροατήριο (άρθρα 394
και 397). Αν αφορά ορισµένο ένορκο προσωπικά, είναι δυνατό
να προταθεί µόνο µόλις διαβαστεί το όνοµά του και πριν από το
αµέσως επόµενο όνοµα. Διαφορετικά η ακυρότητα από την παράβαση αυτή καλύπτεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 400 . - Κλήρωση για περισσότερες υποθέσεις. Αν στην
ίδια δικάσιµο έχουν προσδιοριστεί για να εκδικαστούν περισσότερες από µία υποθέσεις, µπορεί να γίνει µια µόνο κλήρωση
ενόρκων για όλες τις υποθέσεις, ύστερα από απόφαση των τακτικών δικαστών του µικτού ορκωτού δικαστηρίου, αν σε κάθε
υπόθεση κατηγορούµενος είναι το ίδιο ή τα ίδια αποκλειστικώς
πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται µια φορά µόνο
όσα ορίζονται στα άρθρα 394 έως 398.
Άρθρο 401. - Ισοτιµία ψήφου. Οι ψήφοι των τακτικών δικαστών
και των ενόρκων είναι ισότιµες. Τα δικαιώµατα που δίνονται
στους δικαστές κατά το άρθρο 357 τα έχουν και οι ένορκοι.
Άρθρο 402. - Πότε διακόπτεται η συνεδρίαση και διορίζεται
συνήγορος. Οι διατάξεις των άρθρων 375 και 376 εφαρµόζονται
και στη διαδικασία του µικτού ορκωτού δικαστηρίου για κακούργηµα.
Άρθρο 403. - Απαγγελία της κατηγορίας. Αφού συγκροτηθεί το
δικαστήριο, ενεργούνται όσα ορίζονται στα άρθρα 339, 342 και
343. Κατόπιν ο εισαγγελέας απαγγέλλει µε συνοπτική ακρίβεια
την κατηγορία και παραδίδει στον πρόεδρο του δικαστηρίου τον
κατάλογο µε τους µάρτυρες, όπως και οι διάδικοι τον κατάλογο
µε τους µάρτυρες που προσκλήθηκαν από αυτούς. Με εντολή
του προέδρου ο κλητήρας καλεί ονοµαστικά τους µάρτυρες. Κατόπιν ο πρόεδρος εξηγεί µε σαφήνεια στον κατηγορούµενο τις
εναντίον του κατηγορίες, ζητεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 344 και διατάσσει να αρχίσει η συζήτηση.
Άρθρο 404. - Αρµοδιότητα του µικτού ορκωτού δικαστηρίου.
1. Το µικτό ορκωτό δικαστήριο αποφασίζει για την κατηγορία.
Επίσης αποφαίνεται: α) για τις περιστάσεις από τις οποίες εξαρτάται το είδος και το µέτρο της ποινής καθώς και για τους λόγους αύξησης ή µείωσής της, β) για την κύρια ποινή, την
παρεπόµενη και για τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να επιβληθούν, γ) για τη συνολική ποινή που πρέπει να επιβληθεί, δ) για
τη µετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ή
την αναστολή της κατά τις διατάξεις του ΠΚ και ε) για κάθε θέµα
που δεν έχει υπαχθεί ειδικά στην αρµοδιότητα των τακτικών δικαστών.
2. Το ίδιο δικαστήριο αποφασίζει, αφού έχει αρχίσει η συζήτηση, αν θα αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης σε µεταγενέστερη δικάσιµο.
3. Σε κάθε περίπτωση που αναβάλλεται η εκδίκαση υπόθεσης
σε άλλη δικάσιµο της ίδιας ή άλλης συνόδου του µικτού ορκωτού
δικαστηρίου, γίνεται νέα συγκρότησή του.
Άρθρο 405. - Αρµοδιότητα των τακτικών δικαστών. 1. Οι τακτικοί δικαστές του µικτού ορκωτού δικαστηρίου αποφασίζουν
χωρίς τη σύµπραξη των ενόρκων: α) για την ταυτότητα του κατηγορουµένου, β) για το θέµα της αρµοδιότητας του δικαστηρίου, που ανακύπτει προτού αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία,
γ) για τη νοµιµοποίηση της παράστασης για την υποστήριξη της
κατηγορίας, δ) για τις προϋποθέσεις της έγκυρης εισαγωγής στο
ακροατήριο, καθώς και για τα διαδικαστικά ζητήµατα που αφορούν τη διεξαγωγή της διαδικασίας στο ακροατήριο, ε) για τα
παρεµπίπτοντα νοµικά ζητήµατα που εµφανίζονται και εξετάζονται στη διάρκεια της συζήτησης, στ) για την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης σύµφωνα µε τα άρθρα 471 παρ. 2 και 497
παρ. 7 και 8, καθώς και για την αµφισβήτηση της ανασταλτικής
δύναµης του ενδίκου µέσου κατά το άρθρο 472 και ζ) για τη σύµφωνα µε το άρθρο 102 ΠΚ άρση της αναστολής που χορηγήθηκε.
Άρθρο 406. - Αρµοδιότητα τακτικών δικαστών σε ειδικές περιπτώσεις. Μόνοι οι τακτικοί δικαστές κηρύσσουν απαράδεκτη
την ποινική δίωξη ή την παύουν οριστικά και αν συντρέχει περίπτωση, αποφασίζουν για τη δήµευση σύµφωνα µε το άρθρο 76
ΠΚ, αν ο σχετικός λόγος διαπιστώθηκε από αυτούς όταν άρχιζε
η συνεδρίαση και πριν από την κλήρωση των ενόρκων.
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Άρθρο 407. - Ακύρωση της διαδικασίας ή της απόφασης. Η αίτηση για ακύρωση της διαδικασίας ή της απόφασης σύµφωνα
µε τα άρθρα 341 και 435 ή 430 εκδικάζεται από τους τακτικούς
δικαστές.
Άρθρο 408. - Διαδικασία ενώπιον του µικτού ορκωτού Εφετείου. 1. Για το µικτό ορκωτό εφετείο εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των άρθρων 384 έως 406, και όπου σε αυτές αναφέρεται το συµβούλιο πληµµελειοδικών, το τριµελές πληµµελειοδικείο, ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο γραµµατέας της
εισαγγελίας πρωτοδικών, εννοείται στην περίπτωση αυτή το συµβούλιο εφετών, το τριµελές εφετείο, ο εισαγγελέας εφετών και
ο γραµµατέας της εισαγγελίας εφετών. Όπου στις ίδιες διατάξεις αναφέρονται οι τακτικοί δικαστές, οι ένορκοι ο εισαγγελέας
και ο γραµµατέας του µικτού ορκωτού δικαστηρίου, εννοούνται
στην περίπτωση αυτή οι τακτικοί δικαστές, οι ένορκοι, ο εισαγγελέας και ο γραµµατέας του µικτού ορκωτού εφετείου.
2. Σε περίπτωση που το µικτό ορκωτό δικαστήριο καταδικάσει
τον κατηγορούµενο µόνο για πληµµέληµα, η έφεση του κατηγορουµένου κατά της απόφασης αυτής δικάζεται από το εκ τακτικών δικαστών δικαστήριο του µικτού ορκωτού εφετείου, χωρίς
να απαιτείται να συγκροτηθεί το τελευταίο.
ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Άρθρο 409. - Ποινική διαταγή επί πληµµεληµάτων. Στα πληµµελήµατα που υπάγονται στην αρµοδιότητα του µονοµελούς
πληµµελειοδικείου και για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης
µέχρι εντός έτους ή χρηµατική ποινή ή και οι δύο ποινές, αν ο εισαγγελέας που ασκεί την ποινική δίωξη κρίνει ότι το υφιστάµενο
αποδεικτικό υλικό δεν καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή ακροαµατικής διαδικασίας για την περαιτέρω διακρίβωση των περιστατικών που θεµελιώνουν την ενοχή του κατηγορουµένου, υποβάλλει
αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής συντάσσοντας κατηγορητήριο.
Άρθρο 410. - Παραποµπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία
ή έκδοση απόφαση. Αν ο δικαστής, στον οποίο υποβάλλεται η
αίτηση για έκδοση ποινικής διαταγής, θεωρεί ότι τα στοιχεία που
προσκοµίζονται δεν είναι επαρκή για την ενοχή του κατηγορουµένου, παραπέµπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία. Αν
όµως θεωρεί ότι τα στοιχεία που προσκοµίζονται είναι επαρκή
για την ενοχή του κατηγορουµένου, εκδίδει χωρίς προηγούµενη
ακρόαση του κατηγορουµένου σε δηµόσια συνεδρίαση ποινική
διαταγή µε την οποία επιβάλλει σε αυτόν χρηµατική ποινή µειωµένη τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα (2/3) σε σχέση µε το οριζόµενο στον νόµο πλαίσιο ποινής ή ποινή φυλάκισης µέχρι τριών
µηνών µε υφ’ όρο αναστολή αυτής.
Άρθρο 411. - Περιεχόµενο ποινικής διαταγής. Η ποινική διαταγή περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 140 περ.
α’ έως γ’, ακριβή καθορισµό της πράξης για την οποία εκδόθηκε
µε µνεία του άρθρου του ποινικού νόµου που την προβλέπει και
την ποινή που επιβλήθηκε.
Άρθρο 412. - Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής. Κατά
της ποινικής διαταγής εκείνος που καταδικάστηκε µπορεί να υποβάλλει, µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες από την επίδοσή της, αντιρρήσεις µε έκθεση που συντάσσει ο γραµµατέας του δικαστηρίου
που εξέδωσε την διαταγή ή ο γραµµατέας του ειρηνοδικείου του
τόπου διαµονής του.
Άρθρο 413. - Συζήτηση στο ακροατήριο. Αν οι αντιρρήσεις
προβληθούν εµπρόθεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 412, η απόφαση
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που εκδόθηκε ανατρέπεται και η υπόθεση εισάγεται για να συζητηθεί µε την κοινή διαδικασία ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του κατηγορουµένου (άρθρο 166).
Άρθρο 414. - Ένδικα µέσα. Κατά της απόφασης επί των αντιρρήσεων επιτρέπεται η άσκηση των ενδίκων µέσων που προβλέπονται από τον κώδικα.
Άρθρο 415. - Μη δέσµευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης. Το δικαστήριο, που δικάζει τις αντιρρήσεις σε πρώτο
βαθµό, δεν δεσµεύεται από τη διάταξη του άρθρου 470 του κώδικα.
Άρθρο 416. - Εκτέλεση ποινικής διαταγής. Αν δεν προβληθούν
εµπρόθεσµα αντιρρήσεις, η διαταγή που εκδόθηκε σύµφωνα µε
το άρθρο 410 εκτελείται. Έφεση και αναίρεση εναντίον της δεν
επιτρέπονται.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ
Άρθρο 417. - Άµεση παραποµπή του κατηγορουµένου
στο ακροατήριο. Αν ο δράστης οποιουδήποτε πληµµελήµατος
έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, ακολουθείται η διαδικασία που
αναφέρεται στα επόµενα άρθρα, εκτός αν ο εισαγγελέας κρίνει
ότι συντρέχουν λόγοι να µην εφαρµοστεί αυτή η διαδικασία.
Άρθρο 418. - Διαδικασία. 1. Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το
αστυνοµικό όργανο που συνέλαβε τον δράστη επ’ αυτοφώρω
έχει την υποχρέωση να τον φέρει αµέσως ή, αν η σύλληψη έγινε
έξω από την έδρα του δικαστηρίου, µέσα στον απόλυτα αναγκαίο
για τη µεταφορά χρόνο, στον αρµόδιο εισαγγελέα µαζί µε την
έκθεση για τη σύλληψη και τη βεβαίωση του εγκλήµατος, που
πρέπει υποχρεωτικά να τη συντάξει. Ο εισαγγελέας µπορεί να
παραπέµψει τον κατηγορούµενο αµέσως, χωρίς γραπτή προδικασία, στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου που συνεδριάζει την ηµέρα εκείνη, το οποίο και ασχολείται αµέσως µε την
εκδίκαση της κατηγορίας. Αν κατά την ηµέρα αυτή δεν συνεδριάζει το αρµόδιο δικαστήριο, ορίζεται έκτακτη δικάσιµη για την ίδια
ηµέρα ή, όταν υπάρχει απόλυτη αδυναµία συγκρότησης του δικαστηρίου αυθηµερόν, για την επόµενη ηµέρα. Ο εισαγγελέας
γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία της κατηγορίας στον κατηγορούµενο χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση σε αυτόν κλητηρίου θεσπίσµατος. Για την παραπάνω γνωστοποίηση
συντάσσεται και προσαρτάται στη δικογραφία συνοπτική έκθεση
που υπογράφεται από τον εισαγγελέα, τον γραµµατέα και τον
κατηγορούµενο και σε περίπτωση ανάγκης µόνο από τον εισαγγελέα.
2. Αν το πληµµέληµα υπάγεται στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου και αυτό συνεδριάζει την ηµέρα που τελέστηκε το πληµµέληµα στην περιφέρεια του τόπου της τέλεσης,
ο κατηγορούµενος µετά τη σύλληψή του κατά την παρ. 1 προσάγεται χωρίς χρονοτριβή στο δικαστήριο, το οποίο και δικάζει
αµέσως την υπόθεση που εισάγεται από τον εισαγγελέα, ο
οποίος και παρίσταται στην συνεδρίαση.
3. Αν το πληµµέληµα διώκεται µόνο µε έγκληση, αυτή µπορεί
να υποβληθεί και προφορικά σ’ εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν τον δράστη αυτόφωρου εγκλήµατος, οπότε
η σχετική δήλωση περιλαµβάνεται στην έκθεση για τη σύλληψη
(άρθρο 275 παρ. 2).
Άρθρο 419. - Κράτηση του κατηγορουµένου. Αν η εκδίκαση
της υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόµενη ηµέρα, ο εισαγγελέας µπορεί να διατάξει την κράτηση του κατηγορουµένου στο
αστυνοµικό κρατητήριο, αλλά αυτή δεν επιτρέπεται να παραταθεί περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες από την προσαγωγή.
Αν µέσα σε αυτήν την προθεσµία δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η σύγκληση του δικαστηρίου και η εισαγωγή της
υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας παραπέµπει την υπό-
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θεση στην τακτική διαδικασία.
Άρθρο 420. - Κλήτευση των συναιτίων. Αν η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πρόκειται να γίνει την ίδια µέρα κατά την οποία ο δράστης προσάγεται ενώπιον του εισαγγελέα, ο εισαγγελέας µπορεί
να παραπέµψει στο ακροατήριο µαζί µε τον κατηγορούµενο και
τους άλλους συναίτιους που δεν έχουν συλληφθεί. Ο ίδιος τότε
σε αυτήν την περίπτωση φροντίζει να επιδοθεί σε αυτούς κλητήριο θέσπισµα χωρίς την τήρηση καµιάς προθεσµίας.
Άρθρο 421. - Κλήτευση µαρτύρων. 1. Εκείνος που σύµφωνα µε
το άρθρο 418 πραγµατοποίησε τη σύλληψη έχει υποχρέωση να
κλητεύσει προφορικά τους µάρτυρες, καθώς και αυτούς που
προτείνονται από τον κατηγορούµενο (άρθρο 327 παρ. 1), αναφέροντας την κλήτευση αυτή στην έκθεση σύλληψης. Αν η εκδίκαση της υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόµενη ηµέρα της
προσαγωγής του κατηγορουµένου στον εισαγγελέα, µπορεί
αυτός να διατάξει την προφορική επίσης κλήτευση των µαρτύρων, ακόµη και µε τη φροντίδα εκείνου που συνέλαβε τον δράστη.
2. Στους µάρτυρες που καλούνται µε αυτό τον τρόπο επιβάλλονται σε περίπτωση απείθειας οι ποινές που ορίζονται για τους
λιποµάρτυρες και η βίαιη προσαγωγή, η οποία διατάσσεται από
το δικαστήριο και εκτελείται χωρίς χρονοτριβή, ακόµα και κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης.
3. Εκείνος που πραγµατοποίησε τη σύλληψη δεν εξετάζεται
ως µάρτυρας, παρά διαβάζεται στο ακροατήριο η έκθεσή του για
τη σύλληψη και για τη βεβαίωση του εγκλήµατος. Μπορεί όµως
το δικαστήριο, µε αίτηση του εισαγγελέα ή ενός από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, να επιτρέψει την εξέτασή του.
4. Τα δικαιώµατα και τα οδοιπορικά των µαρτύρων εκκαθαρίζονται από εκείνον που διευθύνει τη συζήτηση και πληρώνονται
κατά τις κοινές διατάξεις.
Άρθρο 422. - Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας.
Ο παριστάµενος για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει τη δυνατότητα να φέρει µάρτυρες χωρίς να τους γνωστοποιήσει προηγουµένως στον κατηγορούµενο.
Άρθρο 423. - Δικαιώµατα κατηγορουµένου. Αν το ζητήσει ο κατηγορούµενος, το δικαστήριο πρέπει να του διορίσει συνήγορο.
Οφείλει επίσης να αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης µέσα
σε τρεις ηµέρες, αν το ζητήσει ο κατηγορούµενος, για να ετοιµάσει την υπεράσπισή του και να αποφανθεί συγχρόνως για την
άρση ή τη διατήρηση της κράτησής του. Ο διευθύνων τη συνεδρίαση ενηµερώνει τον κατηγορούµενο για τα δικαιώµατά του
αυτά.
Άρθρο 424. - Αναβολή για ισχυρότερες αποδείξεις. Το δικαστήριο µπορεί να αναβάλλει µία µόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή
δικάσιµο, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από δεκαπέντε
ηµέρες για ισχυρότερες αποδείξεις ή για να κλητευθούν και οι
συναίτιοι εκείνου που έχει συλληφθεί, αν αυτοί παραπέµφθηκαν
µαζί του στο ακροατήριο σύµφωνα µε το άρθρο 420, αλλά δεν
κλητεύθηκαν. Σε αυτήν την περίπτωση το δικαστήριο διατάσσει
την άρση της κράτησης και αν το κρίνει απολύτως αναγκαίο επιβάλλει περιοριστικούς όρους στον κατηγορούµενο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 283.
Άρθρο 425. - Αναβολή της συζήτησης και µάρτυρες. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης κατά τις περιπτώσεις των δύο
προηγούµενων άρθρων, όλοι οι παρόντες µάρτυρες και κατηγορούµενοι υποχρεούνται να προσέλθουν στη νέα ρητή δικάσιµο
χωρίς άλλη κλήτευση. Συναίτιοι που παραπέµπονται και δεν
έχουν κλητευθεί, κλητεύονται το λιγότερο είκοσι τέσσερις ώρες
πριν από τη νέα δικάσιµο. Άλλοι µάρτυρες που δεν προσήλθαν,
µπορούν να κλητευθούν και προφορικά σύµφωνα µε το άρθρο
421 παρ. 1, ενώ µπορεί επίσης να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή
των µαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης που κλήθηκαν κατά
το άρθρο 421 παρ. 2 και δεν προσήλθαν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 426. - Συζήτηση. Κατά τα λοιπά η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα. Αν
το δικαστήριο κρίνει ότι το έγκληµα δεν έχει καταληφθεί επ’ αυτοφώρω ή ότι ακόµη και ύστερα από την αναβολή που έδωσε
σύµφωνα µε το άρθρο 424, οι αποδείξεις εξακολουθούν να είναι
ανεπαρκείς και χρειάζονται συµπλήρωση, παραπέµπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία και ταυτόχρονα αποφαίνεται για
τη τύχη των περιοριστικών όρων σύµφωνα µε το άρθρο 283.
Άρθρο 427. - Συνοπτική διαδικασία επί στρατιωτικών. Με την
αυτόφωρη διαδικασία των προηγούµενων άρθρων δικάζονται και
οι στρατιωτικοί, όταν για το πληµµέληµα που τέλεσαν και εµπίπτει στο άρθρο 417, υπάγονται στα κοινά δικαστήρια σύµφωνα
µε τις διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ
Άρθρο 428. - Κλήτευση στο ακροατήριο. Αν ο κατηγορούµενος
για πληµµέληµα έχει παραπεµφθεί στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου, απουσιάζει όµως από τον τόπο της κατοικίας
του και είναι άγνωστη η διαµονή του, ο εισαγγελέας τον καλεί
στην ορισµένη δικάσιµο σύµφωνα µε τα άρθρα 320 και 321. Η
επίδοση γίνεται κατά το άρθρο 157.
Άρθρο 429. - Συζήτηση και απόφαση. 1. Αν ο κατηγορούµενος
εµφανιστεί στο ακροατήριο, η συζήτηση γίνεται σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις των άρθρων 339 έως 373.
2. Αν ο κατηγορούµενος δεν εµφανιστεί, ο σύζυγος ή ο συνδεόµενος µε σύµφωνο συµβίωσης και κάθε συγγενής του εξ αίµατος έως δ’ βαθµού ή εξ αγχιστείας έως β’ βαθµού (προτιµάται
ο πλησιέστερος κατά βαθµό και ο εξ αίµατος έναντι του εξ αγχιστείας) µπορεί να εµφανιστεί και να διορίσει συνήγορο για τον
κατηγορούµενο που εκπροσωπείται από αυτόν και θεωρείται
παρών. Αν η υπεράσπιση ισχυριστεί και αποδείξει ότι ο κατηγορούµενος έχει γνωστό και ορισµένο τόπο διαµονής, η συζήτηση
αναβάλλεται υποχρεωτικά µε αίτηση της υπεράσπισης σε ρητή
δικάσιµο που απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε ηµέρες, στην οποία
ο κατηγορούµενος οφείλει να εµφανιστεί χωρίς κλήτευση. Αν δεν
ζητηθεί η αναβολή ή κανένα από τα πρόσωπα του εδαφίου α’ δεν
εµφανιστεί για να εκπροσωπήσει τον κατηγορούµενο, η συζήτηση γίνεται σύµφωνα µε τις συνηθισµένες για τα πληµµελήµατα
διατυπώσεις.
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 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 εξέ-
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δωσε την απόφαση, µόλις πληροφορηθεί ότι ασκήθηκε η αίτηση
ακύρωσης, να διατάξει την αναβολή ή την διακοπή της εκτέλεσης.
Άρθρο 431. - Συζήτηση. 1. Αν η αίτηση για ακύρωση αποδειχθεί
βάσιµη, το δικαστήριο ακυρώνει την εκτελούµενη απόφαση και
στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άµεση εκδίκαση της υπόθεσης, διατάσσει την απόλυση του κατηγορουµένου και προσδιορίζει τη νέα δικάσιµο κατά την οποία ο κατηγορούµενος έχει
την υποχρέωση να εµφανιστεί χωρίς να κλητευθεί, διαφορετικά,
δικάζεται σαν να ήταν παρών, µε εφαρµογή των άρθρων 340 και
341. Κατά τη νέα συζήτηση προσκαλούνται εκείνοι που εξετάστηκαν στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση που ακυρώθηκε,
ακόµα και νέοι µάρτυρες που ο εισαγγελέας τους κρίνει χρήσιµους για να αποδειχτεί η αλήθεια, πάντοτε όµως διαβάζονται τα
πρακτικά της συζήτησης που ακυρώθηκε.
2. Αν εκείνος που υπέβαλε την αίτηση δεν εµφανιστεί, η αίτησή
του απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, και δεν του επιτρέπεται
πλέον να ζητήσει και πάλι την ακύρωση της απόφασης. Το δικαστήριο όµως, αν προβληθούν λόγοι ανώτερης βίας ή άλλα ανυπέρβλητα αίτια εξαιτίας των οποίων δεν µπορεί ο
κατηγορούµενος να εµφανιστεί στη συζήτηση της αίτησης για
ακύρωση, µπορεί να αναβάλει µία φορά µόνο τη συζήτηση σε
ρητή δικάσιµο, στην οποία εκείνος που υπέβαλε την αίτηση οφείλει να προσέλθει χωρίς να κλητευθεί.
3. Εναντίον της απόφασης που απορρίπτει για οποιονδήποτε
λόγο την αίτηση για ακύρωση της απόφασης δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
Άρθρο 432. - Αναστολή της εκδίκασης. 1. Αν κάποιος που παραπέµφθηκε στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου για κακούργηµα, είναι άγνωστης διαµονής και δεν παρουσιαστεί ούτε
συλληφθεί µέσα σε ένα µήνα από την επίδοση του παραπεµπτικού βουλεύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 157, αναστέλλεται η
διαδικασία στο ακροατήριο µε διάταξη του εισαγγελέα του εφετείου, ωσότου συλληφθεί ή εµφανιστεί ο κατηγορούµενος. Στην
περίπτωση του άρθρου 309 παρ. 2 ο εισαγγελέας εφετών επιδίδει στον κατηγορούµενο κλητήριο θέσπισµα και αν αυτός είναι
άγνωστης διαµονής, αναστέλλει µε διάταξή του τη διαδικασία
στο ακροατήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν κλητεύει µάρτυρες.
Οι ανωτέρω διατάξεις επιδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 157. Οι
διατάξεις του άρθρου 113 ΠΚ για την αναστολή της παραγραφής
του αξιοποίνου εφαρµόζονται και εδώ.
2. Αν εκείνος που παραπέµφθηκε για κακούργηµα είναι ή θεωρείται γνωστής διαµονής, δικάζεται σαν να ήταν παρών, εφόσον έχει νοµίµως κλητευθεί και έχει ενηµερωθεί ότι σε περίπτωση
µη εµφάνισης ή µη εκπροσώπησής του θα δικαστεί ερήµην. Στην
περίπτωση αυτή δεν είναι αναγκαίος ο διορισµός συνηγόρου
σύµφωνα µε τα άρθρα 340 παρ. 1 και 376.
Άρθρο 433. - Διαδικασία στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο. Το
προηγούµενο άρθρο εφαρµόζεται αναλόγως και στο δικαστήριο
που είναι αρµόδιο να δικάσει την έφεση, αν αυτός που αθωώθηκε
στον πρώτο βαθµό για κακούργηµα, δεν εµφανιστεί για να δικαστεί κατ’ έφεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα και αποβλέπει
στην καταδίκη του για κακούργηµα.
Άρθρο 434. - Δηµοσίευση της διάταξης αναστολής. Από τότε
που επιδόθηκαν κατά το άρθρο 432 οι διατάξεις για την αναστολή και κάθε χρόνο γίνεται επίδοσή τους κατά το άρθρο 157
και κοινοποίησή τους µε τη φροντίδα του εισαγγελέα εφετών, σε
όλες τις αστυνοµικές αρχές του κράτους, που προσκαλούνται να
συλλάβουν τον κατηγορούµενο.
Άρθρο 435. - Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργηµάτων. 1. Αν ο κατηγορούµενος, που καταδικάστηκε κατά τα
άρθρα 432 παρ. 2 ή 433 από λόγους ανώτερης βίας ή από άλλα
ανυπέρβλητα αίτια δεν µπόρεσε εγκαίρως να γνωστοποιήσει µε
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οποιονδήποτε τρόπο στο δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυµα εµφάνισής του στη δίκη και να ζητήσει την αναβολή της συζήτησης
(άρθρο 349), µπορεί να υποβάλει αίτηση για ακύρωση της διαδικασίας που πραγµατοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του ή την εκπροσώπησή του από συνήγορο. Η αίτηση υποβάλλεται στον
γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την έκδοσή της
και αναφέρει τους λόγους ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυµα. Νέα αίτηση για ακύρωση της ίδιας διαδικασίας είναι απαράδεκτη σε οποιουσδήποτε λόγους και αν στηρίζεται.
2. Η αίτηση αυτή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
Μπορεί όµως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση, µόλις υποβληθεί η αίτηση για ακύρωση, να διατάξει
την αναστολή της εκτέλεσης, έως ότου εκδικαστεί η αίτηση. Σε
περίπτωση µη χορήγησης της αναστολής, ο αιτών δύναται να
προσφύγει στο δικαστήριο ή, αν αυτό δεν συνεδριάζει, στο δικαστικό συµβούλιο µέσα σε δύο ηµέρες. Η αίτηση για ακύρωση εισάγεται, χωρίς να κλητευθεί εκείνος που την υπέβαλε, στην
πρώτη δικάσιµο του δικαστηρίου που δίκασε, το οποίο αποφασίζει αµετάκλητα. Το δικαστήριο όµως είναι δυνατόν να αναβάλει
τη συζήτηση για την αίτηση σε µεταγενέστερη ορισµένη δικάσιµο, αν προβάλλονται λόγοι ανώτερης βίας ή άλλα ανυπέρβλητα αίτια, εξαιτίας των οποίων εκείνος που υπέβαλε την αίτηση
δεν µπορεί να εµφανιστεί στη συζήτηση της αίτησης για ακύρωση. Αν γίνει δεκτή η αίτηση, ακυρώνεται η απόφαση που προσβάλλεται και διατάσσεται η νέα συζήτηση της υπόθεσης σε
ρητή δικάσιµο, κατά την οποία ο κατηγορούµενος οφείλει να
προσέλθει χωρίς να κλητευθεί. Η προθεσµία της έφεσης ή της
αίτησης για αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης αρχίζει
µετά την πάροδο άπρακτης της ως άνω δεκαπενθήµερης προθεσµίας ή, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ακύρωσης, από την
απόρριψή της.
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΔΟΣΗ
Άρθρο 436. - Έκδοση. Γενικά. 1. Αν δεν υπάρχει σύµβαση, οι
όροι και οι διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών, ρυθµίζονται, υπό
τον όρο της αµοιβαιότητας, από τις διατάξεις των επόµενων άρθρων.
2. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται, ακόµη και αν υπάρχει
σύµβαση, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτή καθώς και
στα σηµεία που δεν ρυθµίζονται µε την σύµβαση.
Άρθρο 437. - Πότε επιτρέπεται η έκδοση. Η έκδοση αλλοδαπού επιτρέπεται: α) όταν αυτός κατηγορείται για αξιόποινη
πράξη, που απειλείται, και από τον ελληνικό ποινικό νόµο και από
τον νόµο του κράτους που ζητεί την έκδοση, µε στερητική της
ελευθερίας ποινή, της οποίας το ανώτατο όριο είναι πάνω από
δύο έτη. Σε περίπτωση συρροής εγκληµάτων η έκδοση επιτρέπεται για όλα, αν ένα απ’ αυτά τιµωρείται µε την παραπάνω
ποινή. Αν το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση καταδικάσθηκε προηγουµένως αµετάκλητα από δικαστήριο οποιουδήποτε κράτους σε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον
τριών µηνών για έγκληµα που δεν αναφέρεται στο άρθρο 438
στοιχ. γ’ και εφόσον η έκδοσή του ζητείται για έγκληµα που τελέστηκε καθ’ υποτροπή και κατά τον ελληνικό ποινικό νόµο και
κατά τον νόµο του κράτους που ζητεί την έκδοσή του, η έκδοση
µπορεί να επιτραπεί αν το έγκληµα αυτό τιµωρείται ως πληµµέληµα µε οποιαδήποτε στερητικής της ελευθερίας ποινή, β) όταν
τα δικαστήρια του κράτους που τη ζητούν καταδίκασαν τον εκζητούµενο αµετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον ενός έτους για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι
ελληνικοί ποινικοί νόµοι και οι νόµοι του κράτους που ζητεί την
έκδοση χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή κακούργηµα και γ)
όταν αυτός συναινεί ρητά να παραδοθεί στο κράτος που ζητεί
την έκδοσή του.

7888

Άρθρο 438. - Απαγόρευση της έκδοσης. Η έκδοση απαγορεύεται και αν ακόµα συναινεί ο εκζητούµενος: α) αν πρόκειται για
δράστη που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ηµεδαπός,
β) αν υπάρχει δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστικών αρχών σύµφωνα µε τους ελληνικούς νόµους, γ) αν πρόκειται για έγκληµα
που κατά τους ελληνικούς νόµους χαρακτηρίζεται ως πολιτικό,
στρατιωτικό, φορολογικό ή του τύπου ή διώκεται µόνο ύστερα
από έγκληση αυτού που αδικήθηκε ή όταν από τις περιστάσεις
προκύπτει ότι η έκδοση ζητείται για λόγους πολιτικούς, δ) αν,
σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους που ζητεί την έκδοση ή
του Ελληνικού Κράτους ή του κράτους όπου τελέστηκε το έγκληµα, έχει ανακύψει ήδη πριν από την απόφαση για την έκδοση
νόµιµος λόγος που εµποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής
ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο, ε) αν πιθανολογείται ότι ο
εκζητούµενος θα διωχθεί στο κράτος στο οποίο παραδίδεται για
πράξη διαφορετική από εκείνη για την οποία ζητείται η έκδοση,
στ) αν πιθανολογείται ότι θα υποβληθεί σε διακρίνουσα µεταχείριση για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς ή εξαιτίας της εθνικότητάς του ή ότι θα υποβληθεί σε µεταχείριση
αντίθετη προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι θα διακυβευτούν τα ανθρώπινα δικαιώµατά του, ζ) αν κατά το δίκαιο του εκζητούντος κράτους προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη η ποινή
του θανάτου και η) αν ο εκζητούµενος καταδικάστηκε ερήµην
χωρίς να κλητευθεί.
Άρθρο 439. - Αίτηση για έκδοση από περισσότερα κράτη. Αν
πολλά κράτη ζητούν την έκδοση για το ίδιο έγκληµα, αυτή διατάσσεται να γίνει κατά προτίµηση είτε στο κράτος του οποίου
υπήκοος είναι ο δράστης είτε σε εκείνο όπου έγινε το έγκληµα.
Αν οι αιτήσεις αναφέρονται σε διαφορετικά εγκλήµατα, η έκδοση
γίνεται κατά προτίµηση στο κράτος όπου τελέστηκε σύµφωνα µε
τους ελληνικούς νόµους το βαρύτερο έγκληµα ή, αν πρόκειται
για εγκλήµατα όµοιας βαρύτητας, στο κράτος του οποίου η αίτηση για έκδοση έφθασε πρώτη. Συνεκτιµάται πάντοτε και η υποχρέωση που αναλαµβάνει ένα από τα κράτη που ζητούν την
έκδοση να επανεκδώσει το δράστη για τα υπόλοιπα εγκλήµατα.
Άρθρο 440. - Περιορισµοί στην έκδοση. 1. Η έκδοση επιτρέπεται µόνο µε τον όρο ότι ο εκζητούµενος δεν θα διωχθεί ή δικαστεί
στο κράτος όπου εκδίδεται ούτε θα παραδοθεί σε τρίτο κράτος
για άλλες πράξεις που έχουν τελεστεί πριν από την έκδοση.
2. Κατ’ εξαίρεση µπορεί ο εκζητούµενος να διωχθεί, δικαστεί
ή παραδοθεί σε τρίτο κράτος για άλλες πράξεις, αν συναινέσει
µεταγενέστερα το Ελληνικό Κράτος και η συναίνεσή του αυτή
ζητηθεί σύµφωνα µε τον τύπο που προβλέπεται στον παρόντα
Κώδικα για την αίτηση έκδοσης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται
µε τα έγγραφα που τη στηρίζουν κατά τα άρθρα 443 και 444.
3. Η συναίνεση της παρ. 2 δεν απαιτείται αν ο εκζητούµενος
µέσα σε τριάντα ηµέρες από το τέλος της δίκης, και σε περίπτωση καταδίκης από την απόλυση από τις φυλακές, δεν εγκατέλειψε, παρά την έλλειψη κάθε εµποδίου, το έδαφος του
κράτους στο οποίο εκδόθηκε ή αν επανέλθει σε αυτό µεταγενέστερα. Εφόσον όµως πρόκειται για πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια του κράτους που ζητεί την έκδοση, απαιτείται και στην
περίπτωση αυτή η συναίνεση της παρ. 2.
Άρθρο 441. - Αναβολή της έκδοσης. Αν ο εκζητούµενος διώκεται ή έχει καταδικαστεί στην Ελλάδα για άλλη πράξη, η έκδοσή
του αναβάλλεται ως την περάτωση της ποινικής δίωξης και σε
περίπτωση καταδίκης ωσότου εκτιθεί η ποινή ή απολυθεί από τις
φυλακές. Τα µέτρα ασφαλείας που τυχόν επιβλήθηκαν εναντίον
του εφαρµόζονται µόλις επιστρέψει µε οποιονδήποτε τρόπο στην
Ελλάδα. Αν όµως πέρασε πενταετία από την έκδοσή του, για την
εφαρµογή ή όχι των µέτρων ασφαλείας µόλις επιστρέψει αποφασίζει το τριµελές πληµµελειοδικείο του τόπου της κατοικίας
του, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται
αυτός καθώς και αν είναι ή δεν είναι επικίνδυνος.
Άρθρο 442. - Προσωρινή παράδοση του προσώπου για το
οποίο ζητείται η έκδοση. Αν η αναβολή της έκδοσης που προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο έχει ως αποτέλεσµα, σύµ-
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φωνα µε τους νόµους του κράτους που ζητεί την έκδοση, την παραγραφή ή άλλα σοβαρά εµπόδια στην δίωξη, µπορεί να επιτραπεί η προσωρινή παράδοση του εκζητουµένου, µε τον όρο ότι
αυτός θα µεταχθεί και πάλι στις ελληνικές αρχές µόλις τελειώσουν οι ανακριτικές πράξεις για τις οποίες ζητήθηκε προσωρινά η παράδοσή του.
Άρθρο 443. - Αίτηση για την έκδοση. 1. Αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 437 στοιχ. α’, στην αίτηση που διαβιβάζεται
µε τη διπλωµατική οδό πρέπει να επισυνάπτονται το κατηγορητήριο, το ένταλµα σύλληψης ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική
πράξη που έχει το ίδιο κύρος µε αυτά και (αν δεν υπάρχει συνθήκη που να το εµποδίζει) όσα έγγραφα απαιτούνται ώστε να βεβαιωθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής επαρκείς για να
παραπεµφθεί σε δίκη εκείνος για τον οποίο ζητείται η έκδοση.
Αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 437 στοιχ. β’, στην
αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται η απόφαση εναντίον εκείνου
για τον οποίο ζητείται η έκδοση και οι αποδείξεις ότι είναι αµετάκλητη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαβιβάζεται ταυτόχρονα
αντίγραφο του νόµου ο οποίος ισχύει στο κράτος που ζητεί την
έκδοση και τιµωρεί την πράξη ακόµη, συνοπτική περιγραφή των
περιστατικών του εγκλήµατος και, τέλος, ακριβής περιγραφή
των χαρακτηριστικών εκείνου για τον οποίο ζητείται η έκδοση,
µαζί µε τη φωτογραφία του και τα δακτυλικά του αποτυπώµατα,
αν αυτό είναι δυνατό. Όλα αυτά τα έγγραφα µπορούν να προσκοµίζονται και σε αντίγραφα επικυρωµένα από το δικαστήριο ή
από οποιαδήποτε άλλη αρµόδια αρχή του κράτους που ζητεί την
έκδοση.
2. Η αίτηση για την έκδοση, µαζί µε τα έγγραφα που απαιτούνται κατά την παρ. 1 και µε την επικυρωµένη µετάφρασή τους,
διαβιβάζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ο τελευταίος, αφού ελέγξει τη νοµιµότητα της αίτησης, τη στέλνει µαζί
µε τα έγγραφα, και µε τη φροντίδα του εισαγγελέα εφετών, στον
πρόεδρο εφετών στην περιφέρεια του οποίου διαµένει εκείνος
για τον οποίο ζητείται η έκδοση.
Άρθρο 444. - Αίτηση για επεξηγήσεις. Όταν υπάρχουν αµφιβολίες για τη δυνατότητα να γίνει έκδοση κατά τα άρθρα 437 και
438, ζητούνται επεξηγήσεις από το κράτος που κάνει την αίτηση
για την έκδοση. Η έκδοση δεν µπορεί να διαταχθεί παρά µόνο
όταν οι επεξηγήσεις είναι τέτοιου βαθµού, ώστε να διαλύουν τις
αµφιβολίες που έχουν γεννηθεί.
Άρθρο 445. - Έκδοση εντάλµατος σύλληψης του εκζητουµένου. 1. Ο πρόεδρος εφετών έχει υποχρέωση, µόλις παραλάβει
τα έγγραφα, να διατάξει χωρίς αναβολή µε ένταλµα τη σύλληψη
του εκζητουµένου και την κατάσχεση όλων των πειστηρίων. Το
ένταλµα σύλληψης και η κατάσχεση εκτελούνται µε τη φροντίδα
του εισαγγελέα εφετών κατά τα άρθρα 251-269, 277, 278 και
280.
2. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, και ιδιαίτερα όταν υπάρχει βάσιµη υπόνοια φυγής του εκζητουµένου, επιτρέπεται να
γίνει και χωρίς ένταλµα η σύλληψη, πριν ακόµα υποβληθεί η αίτηση για έκδοση, µε σχετική γραπτή εντολή του εισαγγελέα εφετών. Για τη σύλληψη δεν χρειάζεται διπλωµατική µεσολάβηση,
απαιτείται όµως αγγελία που διαβιβάζεται ταχυδροµικώς ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονική αλληλογραφία από τη δικαστική
ή άλλη αρµόδια αρχή του κράτους που ζητεί την έκδοση. Η αγγελία πρέπει να µνηµονεύει το έγκληµα και το ένταλµα σύλληψης
ή την απόφαση, µε βάση τα οποία πρόκειται να ζητηθεί η έκδοση.
Ο εισαγγελέας εφετών ανακοινώνει αµέσως τη σύλληψη στον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ο οποίος µπορεί να διατάξει την απόλυση εκείνου που έχει συλληφθεί.
3. Αν εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη σύλληψη δεν υποβληθεί η αίτηση για έκδοση, ο συλληφθείς απολύεται µε διαταγή
του εισαγγελέα εφετών. Αν υποβληθούν εµπροθέσµως τα έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος και
των άρθρων 448 επ..
4. Αν ύστερα από την απόλυση του εκζητουµένου περιέλθει
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στο Υπουργείο Εξωτερικών η σχετική αίτηση, ακολουθείται η διαδικασία της έκδοσης.
5. Εκείνος που έχει συλληφθεί προσωρινά µπορεί να αµφισβητήσει την ταυτότητά του µε προσφυγή στο συµβούλιο εφετών
µέσα σε τρεις ηµέρες από την προσαγωγή του στον εισαγγελέα
εφετών. Το συµβούλιο αποφασίζει αµετάκλητα αφού ακούσει
εκείνον που ασκεί την προσφυγή και τον συνήγορό του. Η προσφυγή µπορεί να γίνει και προφορικά στον εισαγγελέα εφετών
µέσα στην προθεσµία αυτή.
Άρθρο 446. - Βεβαίωση της ταυτότητας - Φυλάκιση του προσώπου που έχει συλληφθεί. 1. Εκείνος που έχει συλληφθεί οδηγείται χωρίς αναβολή µαζί µε τις εκθέσεις σύλληψης και
κατάσχεσης στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος τον εξετάζει για
να βεβαιώσει την ταυτότητά του, λαµβάνοντας υπόψη και τις
πληροφορίες της αρχής του πραγµατοποίησε τη σύλληψη.
2. Όταν η ταυτότητα βεβαιωθεί, ο εισαγγελέας εφετών διατάσσει την κράτησή του στις φυλακές υποδίκων και στέλνει όλες
τις εκθέσεις για τη σύλληψη, την κατάσχεση και τη βεβαίωση της
ταυτότητας στον πρόεδρο εφετών. Αν η ταυτότητα αµφισβητηθεί, εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 445.
3. Αν ο εκζητούµενος καταδικαστεί από ελληνικό δικαστήριο
για την πράξη για την οποία ζητείται η έκδοσή του, ο χρόνος κράτησης αφαιρείται από την ποινή που του επιβάλλεται.
Άρθρο 447. - Ανακοίνωση των εγγράφων. Εκείνος που έχει
συλληφθεί δικαιούται να λάβει γνώση είτε ο ίδιος είτε µέσω του
συνηγόρου του όλων των εγγράφων και να ζητήσει αντίγραφό
τους µε δική του δαπάνη.
Άρθρο 448. - Διαδικασία σε περίπτωση συναίνεσης του εκζητουµένου. 1. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η έκδοση όταν ο
εκζητούµενος συναινεί ρητά να παραδοθεί στο κράτος που ζητεί
την έκδοσή του. Η συναίνεση δίνεται ενώπιον προέδρου εφετών
της περιφέρειας του τόπου όπου διαµένει ο εκζητούµενος και µε
την παρουσία του συνηγόρου του και διερµηνέα, εφόσον δεν
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Ο πρόεδρος εφετών τον ενηµερώνει για το αµετάκλητο της δήλωσης αυτής και συντάσσεται
έκθεση, σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 148 έως 153 του
παρόντος.
2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου για την έκδοση γνωµοδοτεί ο πρόεδρος εφετών.
Άρθρο 449. - Συζήτηση για την έκδοση. 1. Ο πρόεδρος εφετών
µέσα σε τρεις ηµέρες από την παραλαβή των εκθέσεων του άρθρου 446 συγκαλεί το συµβούλιο εφετών. Στο συµβούλιο αυτό
προσάγεται εκείνος που έχει συλληφθεί, ο οποίος και δικαιούται
να παραστεί µε συνήγορο και διερµηνέα της εκλογής του ή, αν
δεν έχει, να ζητήσει να διοριστούν συνήγορος και διερµηνέας
από τον πρόεδρο εφετών.
2. Το συµβούλιο εφετών συνεδριάζει δηµόσια, εκτός αν εκείνος που έχει συλληφθεί ζητήσει να γίνει η συνεδρίαση κεκλεισµένων των θυρών ή δεν παραστεί καθόλου στο συµβούλιο.
3. Ο εκζητούµενος και ο εισαγγελέας έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το συµβούλιο την αναβολή της συζήτησης. Το συµβούλιο µπορεί να αναβάλει τη συζήτηση για οκτώ ηµέρες και αν
κρίνει ότι ελλείπουν τα στοιχεία που προβλέπονται από την παρ.
1 του άρθρου 443, µπορεί να αναβάλει τη συζήτηση σε εύλογο
χρονικό διάστηµα.
4. Το συµβούλιο εφετών µπορεί σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να διατάξει την αντικατάσταση της κράτησης µε περιοριστικούς όρους. Η αντικατάσταση αίρεται αυτοδικαίως µόλις
δηµοσιευτεί η απόφαση που εγκρίνει την έκδοση. Για την τύχη
της εγγύησης αποφασίζει αµετάκλητα το συµβούλιο των εφετών.
Άρθρο 450. - Απόφαση για την έκδοση. 1. Το συµβούλιο εφετών µετά την εξέταση εκείνου που έχει συλληφθεί και µετά τις
αγορεύσεις του εισαγγελέα και του εκζητουµένου ή του συνηγόρου του, γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα για την αίτηση της έκδοσης και αποφαίνεται: α) αν εκείνος που έχει συλληφθεί είναι το
ίδιο πρόσωπο µε τον εκζητούµενο, β) αν υπάρχουν τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται από τον Kώδικα ή την τυχόν
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εφαρµοζόµενη συνθήκη για την έκδοση, γ) αν για το έγκληµα
που αποδίδεται στον εκζητούµενο ή για το οποίο αυτός καταδικάστηκε, επιτρέπεται η έκδοση, και δ) αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι όροι του άρθρου 438 στοιχ. δ’.
2. Το συµβούλιο εφετών εξετάζει ακόµη, εφόσον δεν κωλύεται
από αντίθετη διάταξη που περιέχεται σε συνθήκη, αν υπάρχουν
ενδείξεις για τη βασιµότητα της κατηγορίας η οποία αποδίδεται
σε εκείνον που έχει συλληφθεί, και αποφαίνεται, µε βάση τα προσαγόµενα από το κράτος που ζητεί την έκδοση επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία, αν αυτά θα επέτρεπαν τη σύλληψη και την
παραποµπή του σε δίκη στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το έγκληµα είχε τελεστεί σε ελληνικό έδαφος. Για να σχηµατίσει
γνώµη επί της ουσίας το συµβούλιο µπορεί να προβεί µε ένα από
τα µέλη του στη συλλογή κάθε χρήσιµου αποδεικτικού υλικού,
αναβάλλοντας την έκδοση οριστικής απόφασης το πολύ για
τρεις µήνες. Η διάταξη του άρθρου 449 παρ. 4 εφαρµόζεται και
σε αυτή την περίπτωση.
3. Αν η έκδοση ζητείται µε βάση καταδικαστική απόφαση, το
συµβούλιο εφετών λαµβάνει υπόψη του, προκειµένου να αποφανθεί και τυχόν ισχυρισµό του εκζητουµένου ότι δικάστηκε ερήµην χωρίς να κλητευθεί. Αν ο ισχυρισµός κριθεί βάσιµος,
εφαρµόζεται το άρθρο 438 περ. η’.
Άρθρο 451. - Ένδικο µέσο κατά της απόφασης. 1. Κατά της
οριστικής απόφασης του συµβουλίου εφετών επιτρέπεται στον
εκζητούµενο και στον εισαγγελέα εφετών να ασκήσει έφεση στον
Άρειο Πάγο µέσα σε πέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης στο ακροατήριο. Η έφεση ασκείται σύµφωνα µε τις διατυπώσεις του άρθρου 474.
2. Ο Άρειος Πάγος σε συµβούλιο αποφαίνεται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 449 και 450. Ο
εκζητούµενος κλητεύεται αυτοπροσώπως ή µέσω του αντικλήτου του τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε τη
φροντίδα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3. Κατά της απόφασης του προέδρου εφετών που αποφαίνεται
κατά το άρθρο 448, επιτρέπεται στον εισαγγελέα εφετών να
ασκήσει έφεση σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού και
ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία. Σε περίπτωση παραβίασης
του άρθρου 438, δικαίωµα έφεσης έχει και ο εκζητούµενος.
Άρθρο 452. - Πότε διατάσσεται η έκδοση. 1. Την έκδοση µπορεί να διατάξει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε απόφασή του µόνον εφόσον το συµβούλιο
έχει γνωµοδοτήσει καταφατικά και αµετάκλητα.
2. Αν το συµβούλιο αποφασίσει αµετάκλητα ότι δεν πρέπει να
γίνει έκδοση, αυτός που έχει συλληφθεί απολύεται από τη φυλακή µε διαταγή του εισαγγελέα εφετών, ο οποίος αµέσως ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Επίσης απολύεται ο εκζητούµενος αν
το κράτος που τον ζήτησε δεν τον παραλάβει µέσα σε δύο µήνες
από τότε που κοινοποιείται σε αυτόν η απόφαση του Υπουργού
για την έκδοση. Σε κάθε περίπτωση ο εκζητούµενος απολύεται
αν περάσουν δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα της σύλληψής
του, η οποία προθεσµία µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του
δικαστικού συµβουλίου κατά έξι (6) ακόµη µήνες.
3. Το αρµόδιο για την έκδοση συµβούλιο εφετών επιλύει αµετάκλητα κάθε αµφιβολία ή αντίρρηση σχετικά µε την κράτηση
του εκζητουµένου, ύστερα από κλήτευσή του προ τριών ηµερών.
Άρθρο 453. - Απόδοση των κατασχεθέντων. 1. Το συµβούλιο,
οποιαδήποτε και αν είναι η απόφασή του σχετικά µε την έκδοση,
αποφασίζει αν τα αντικείµενα ή τα πειστήρια που έχουν κατασχεθεί ή επισυναφθεί στη δικογραφία, πρέπει να παραδοθούν στο
κράτος που ζητεί την έκδοση, στον εκζητούµενο, σε τρίτο που
προβάλλει δικαιώµατα ή σε εγχώρια αρχή, ώστε να χρησιµοποιηθούν για ανάκριση.
2. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας το συµβούλιο αποφασίζει
για τις αξιώσεις που προβάλλονται από τρίτους, οι οποίοι κατέχουν ή αξιώνουν δικαιώµατα κυριότητας σε αντικείµενα ή πειστήρια που έχουν κατασχεθεί.
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Άρθρο 454. - Υποβολή νέας αίτησης. Ακόµα και µετά την αµετάκλητη απόφαση κατά της έκδοσης µπορεί να υποβληθεί νέα
αίτηση για έκδοση εφόσον στηρίζεται σε στοιχεία που δεν είχαν
τεθεί υπόψη του συµβουλίου.
Άρθρο 455. - Διαµεταγωγή. 1. Για τη διέλευση από την ελληνική
επικράτεια προσώπου που έχει εκδοθεί από ένα αλλοδαπό κράτος
σε άλλο, απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από σχετική αίτηση
του εκζητούντος κράτους. Στην αίτηση διαµεταγωγής πρέπει να
επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 443.
2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί να αρνηθεί την έγκριση αυτή: α) αν ο εκζητούµενος είναι έλληνας υπήκοος, β) αν πιθανολογείται ότι εκείνος για
τον οποίο ζητείται η έκδοση θα υποβληθεί σε διακρίνουσα µεταχείριση για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς ή εξαιτίας της εθνικότητάς του, ή ότι θα υποβληθεί σε µεταχείριση
απάδουσα προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι θα διακυβευτούν τα ανθρώπινα δικαιώµατά του, γ) αν το εκζητούν κράτος δεν
επιτρέπει στο ελληνικό κράτος να υποβάλει αίτηση διαµεταγωγής.
3. Η υποχρέωση για υποβολή της αίτησης της παρ. 1 υφίσταται
και όταν η µεταγωγή από ένα αλλοδαπό κράτος σε άλλο αλλοδαπό κράτος γίνεται µε χρησιµοποίηση αεροπορικής γραµµής και
προβλέπεται προσγείωση στο ελληνικό έδαφος. Αν υπάρξει διέλευση από τον ελληνικό εναέριο χώρο χωρίς να προβλέπεται
προσγείωση στο ελληνικό έδαφος, το εκζητούν κράτος απλώς κοινοποιεί σχετικό έγγραφο στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στην περίπτωση που υπάρξει απρόβλεπτη προσγείωση στο ελληνικό έδαφος η κοινοποίηση αυτή
επέχει τη θέση της αγγελίας της παρ. 2 του άρθρου 445, οπότε
και διατάσσεται η προσωρινή σύλληψη του εκζητουµένου, µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 445, µέχρις ότου υποβληθεί αίτηση
διαµεταγωγής.
Άρθρο 456. - Αίτηση των ελληνικών αρχών για έκδοση. 1. Η αίτηση, µε την οποία ζητείται η έκδοση από ξένο κράτος στις ελληνικές δικαστικές αρχές προσώπου που διώκεται ή έχει
καταδικαστεί στην Ελλάδα, υποβάλλεται από τον εισαγγελέα εφετών, στην περιφέρεια του οποίου ασκείται η ποινική δίωξη ή έχει
απαγγελθεί η καταδίκη, µέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ο εισαγγελέας µαζί µε την αίτηση διαβιβάζει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται κατά το άρθρο
443 ή τη σύµβαση, ακριβή περιγραφή των χαρακτηριστικών του
προσώπου και, αν είναι δυνατό, τη φωτογραφία του.
2. Την έκδοση µπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε δική του πρωτοβουλία.
3. Αν ο εκζητούµενος καταδικαστεί από ελληνικό δικαστήριο για
την πράξη για την οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα, ο χρόνος κράτησής του στο εξωτερικό αφαιρείται από την ποινή που του επιβάλλεται.
Άρθρο 457. - Επανέκδοση σε ξένη χώρα προσώπου που εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές. Όταν τρίτη χώρα ζητεί την έκδοση
προσώπου που ήδη εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές, επικαλούµενη
έγκληµα προγενέστερο από την έκδοσή του και διαφορετικό από
εκείνο για το οποίο δικάστηκε στην Ελλάδα, η έκδοση αυτή δεν
µπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση της χώρας που έχει εκδώσει
το πρόσωπο στις ελληνικές αρχές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Άρθρο 458. - Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις. 1. Οι αιτήσεις
των ελληνικών δικαστικών αρχών προς αλλοδαπές αρχές για την
εξέταση στο έδαφός τους µαρτύρων και κατηγορουµένων, την κατάσχεση πειστηρίων την ενέργεια αυτοψίας και πραγµατογνωµοσύνης και άλλων ανακριτικών πράξεων που προβλέπονται στον
ΚΠΔ και σε άλλες ειδικές δικονοµικές διατάξεις, διαβιβάζονται από
τον αρµόδιο εισαγγελέα εφετών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που µεριµνά για την εκτέ-

λεσή τους µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών µε βάση τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών και εθίµων.
2. Σε επείγουσες περιπτώσεις οι αιτήσεις αυτές διαβιβάζονται
απευθείας στις επιτόπιες ελληνικές προξενικές αρχές, εφόσον
αυτές µπορούν µε βάση τις διατάξεις της παρ. 1 να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα. Σχετικά ειδοποιείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
3. Με τον ίδιο τρόπο διαβιβάζονται και οι κλήσεις για να επιδοθούν στους µάρτυρες και στους κατηγορουµένους.
Άρθρο 459. - Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις. 1. Οι αιτήσεις ξένων δικαστικών αρχών για τη διενέργεια ανακριτικής πράξης από τις αναφερόµενες στο
προηγούµενο άρθρο διαβιβάζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και εκτελούνται µε
παραγγελία του αρµόδιου εισαγγελέα εφετών από τον ανακριτή,
στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί η ανακριτική
πράξη, το ταχύτερο δυνατό. Κατά τα λοιπά τηρούνται οι σχετικές
διατάξεις του Κώδικα, οι διεθνείς συνθήκες και τα έθιµα.
2. Οι κλήσεις προς τους µάρτυρες, τους πραγµατογνώµονες
και τους κατηγορουµένους, οι αποφάσεις ή άλλα έγγραφα της
ποινικής διαδικασίας επιδίδονται µε φροντίδα του εισαγγελέα
πρωτοδικών σύµφωνα µε τα άρθρα 154-163. Αν η σχετική αίτηση
αφορά την πρόσκληση µαρτύρων ή πραγµατογνωµόνων, γίνεται
δεκτή µόνον εφόσον η ξένη δικαστική αρχή που την υποβάλλει
αναλαµβάνει ρητά την υποχρέωση να µην διωχθεί ή κρατηθεί ο
καλούµενος, για έγκληµα το οποίο έχει τελεστεί πριν από την εµφάνισή του στην ξένη αρχή που τον καλεί.
3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ύστερα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου συµβουλίου εφετών µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση των αιτήσεων που
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2: α) αν κατά τις διατάξεις των άρθρων 437 και 438 δεν επιτρέπεται να εκδοθεί ο κατηγορούµενος
για την πράξη σχετικά µε την οποία διενεργεί ανάκριση η ξένη δικαστική αρχή ή β) αν κατά τους όρους συνθήκης µε τη χώρα που
υποβάλλει την αίτηση δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση.
4. Κάθε αµφιβολία ή αντίρρηση σχετικά µε την εκτέλεση αίτησης δικαστικής συνδροµής επιλύεται από το συµβούλιο εφετών,
το οποίο µε τη διαδικασία του άρθρου 449 αποφασίζει εντός διαστήµατος οκτώ ηµερών. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται
να ασκηθεί αναίρεση από τον εισαγγελέα και από αυτόν τον οποίο
αφορά το αίτηµα δικαστικής συνδροµής.
Άρθρο 460. - Μεταγωγή του κρατουµένου για εξέταση Διαβίβαση πειστηρίων. 1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου εισαγγελέα εφετών µπορεί να διατάξει ύστερα από αίτηση ξένης δικαστικής αρχής που διαβιβάζεται µε τη διπλωµατική οδό, τη
µεταγωγή σε αυτήν προσώπου που κρατείται στις φυλακές για να
εξεταστεί ως µάρτυρας και κατ’ αντιπαράσταση µε µάρτυρες ή
κατηγορουµένους. Η µεταγωγή διατάσσεται µε τον όρο της άµεσης επιστροφής του κρατουµένου.
2. Η µεταγωγή αυτή µπορεί να διαταχθεί µόνο σε κράτος το
οποίο µε νόµο ή µε σύµβαση παρέχει την ίδια δικαστική συνδροµή
στο ελληνικό κράτος. Τα έξοδα της µεταγωγής και της επιστροφής βαρύνουν το κράτος που ζητεί τη µεταγωγή και προκαταβάλλονται από αυτό ή από την αρµόδια ελληνική αρχή, αν η ευχέρεια
αυτή παρέχεται και στο ελληνικό κράτος από τη χώρα που ζητεί
τη µεταγωγή. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 459 εφαρµόζεται
ανάλογα και σε αυτήν την περίπτωση.
3. Η αίτηση ξένης αρχής για τη διαβίβαση πειστηρίων ή άλλων
αντικειµένων που βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών δικαστικών
αρχών εκτελείται µε παράδοση των πειστηρίων στο Υπουργείο
Εξωτερικών, αν η παράδοση δεν προσκρούει σε ιδιαίτερους λόγους, και µε τον όρο της άµεσης επιστροφής αυτών που διαβιβάστηκαν. Αν πρόκειται για έγγραφα, αποστέλλονται φωτοτυπίες
τους.
4. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο δικαστική αυτή συνδροµή εκτελείται µε τον όρο της αµοιβαιότητας.
Άρθρο 461. - Έξοδα µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων. Στις
κλήσεις των µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων, των οποίων η εξέ-
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ταση ζητείται από αλλοδαπή δικαστική αρχή, πρέπει να σηµειώνεται το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί στον κλητευόµενο για
τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής. Έναντι του ποσού αυτού προκαταβάλλεται στον κλητευόµενο ανάλογο µέρος από την ηµεδαπή
αρµόδια αρχή, µε εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων αµέσως µόλις αυτός δηλώσει ότι θα
προσέλθει, µε τον όρο της αντικαταβολής του ποσού από τη χώρα
που το ζητεί. Ο όρος της παρ. 2 του άρθρου 459 εφαρµόζεται και
σε αυτήν την περίπτωση.
ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 462. - Ποια είναι τα ένδικα µέσα. 1. Τα τακτικά ένδικα
µέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία κατά των βουλευµάτων και των αποφάσεων, εκτός από όσα ορίζονται µε ειδικές
διατάξεις του Κώδικα, είναι: α) η έφεση και β) η αίτηση για αναίρεση.
2. Έκτακτο ένδικο µέσο είναι η επανάληψη της διαδικασίας.
Άρθρο 463. - Έκταση ισχύος γενικών όρων. Οι γενικοί ορισµοί
του κώδικα για τα ένδικα µέσα εφαρµόζονται και στα οιονεί ένδικα µέσα ή τα ένδικα βοηθήµατα που µε ειδικές διατάξεις αναγνωρίζονται, εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη ή οι ορισµοί
αυτοί δεν συµβιβάζονται µε την φύση τους.
Άρθρο 464. - Ποιος τα ασκεί. Ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει
µόνο εκείνος που ο νόµος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωµα. Σε
κάθε όµως περίπτωση είναι απαραίτητο ο δικαιούµενος να έχει
συµφέρον για την άσκηση του ενδίκου µέσου.
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 από τον αρµόδιο εισαγγελέα εφετών. Η διάταξη αυτή
εφαρµόζεται και για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Άρθρο 466. - Άσκηση των ενδίκων µέσων που παρέχονται
στους διαδίκους. 1. Ο διάδικος µπορεί να ασκήσει το ένδικο
µέσο που του ανήκει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 89 παρ. 2. Το
πληρεξούσιο ή επικυρωµένο αντίγραφό του προσαρτάται στη
σχετική έκθεση. Στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκου µέσου κατά
βουλεύµατος, καθώς και κατά αποφάσεων όταν ο δικαιούµενος
δεν είναι παρών κατά την απαγγελία τους, το πληρεξούσιο µπορεί να προσκοµισθεί στον γραµµατέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο µέσο, µέσα σε είκοσι ηµέρες από την άσκησή του.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ένδικο µέσο κηρύσσεται απαράδεκτο κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ. 1. Το
προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των άρθρων 341, 430, 435 και 501 παρ. 1 εδ. τελευταίο.
2. Το ένδικο µέσο κατά της καταδικαστικής απόφασης που παρέχεται σε εκείνον που καταδικάστηκε µπορεί να ασκηθεί για λογαριασµό του και από τον συνήγορο που είχε παραστεί στη
συζήτηση. Προκειµένου για πρόσωπο που βρίσκεται σε δικαστική συµπαράσταση το ένδικο αυτό µέσο µπορεί να ασκηθεί και
από δικαστικό συµπαραστάτη. Αν εκείνος που καταδικάστηκε
βρίσκεται, µε βάση τη µνηµονευόµενη στην απόφαση σχετική
κρίση του δικαστηρίου που τον καταδίκασε, σε διανοητική κατάσταση που δεν του επιτρέπει να αντιληφθεί το συµφέρον του και
δεν έχει κηρυχθεί ακόµα σε κατάσταση δικαστικής συµπαράστασης, το ένδικο µέσο µπορεί να ασκηθεί, εκτός από συνήγορο, και
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από ανιόντα, σύζυγο ή συνδεόµενο µε σύµφωνο συµβίωσης ή
κατιόντα ή συγγενή εξ αίµατος σε πλάγια γραµµή έως δεύτερου
βαθµού.
3. Εναντίον του ίδιου βουλεύµατος ή της ίδιας απόφασης, δεν
µπορεί ποτέ να ασκηθεί για δεύτερη φορά το ίδιο ένδικο µέσο,
που έχει κριθεί.
Άρθρο 467. - Αντίθετη δήλωση του κατηγορουµένου.
1. Το
ένδικο µέσο που ασκήθηκε από συνήγορο κατά το άρθρο 466
παρ. 2 µαταιώνεται µε αντίθετη δήλωση του κατηγορουµένου ή
του δικαστικού συµπαραστάτη. Η αντίθετη δήλωση πρέπει να
γίνει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστικού γραµµατέα, οπότε συντάσσεται έκθεση, και έως την έναρξη της συζήτησης του ενδίκου
µέσου. Αν εκείνος που έκανε τη δήλωση είναι ανήλικος ή τελεί
υπό δικαστική συµπαράσταση, η ενέργειά του πρέπει να συνοδεύεται και µε τη δήλωση του προσώπου που ασκεί τη γονική µέριµνα ή του δικαστικού συµπαραστάτη ότι συναινεί στην αντίθετη
αυτή δήλωση.
2. Όταν και ο κατηγορούµενος και ο συνήγορος ασκήσουν το
ένδικο µέσο και υπάρχει αντίθεση µεταξύ των λόγων που προβάλλονται, θα προτιµηθεί το ένδικο µέσο που ωφελεί περισσότερο τον κατηγορούµενο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η δήλωση του
ενός συµπληρώνει τη δήλωση του άλλου.
Άρθρο 468. - Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα. 1. Το ένδικο µέσο
κρίνεται από το συµβούλιο ή το δικαστήριο που ο νόµος ορίζει.
2. Σε κάθε περίπτωση το συµβούλιο ή το δικαστήριο που κρίνει
το ένδικο µέσο, έχει εξουσία να κρίνει µόνο για εκείνα τα µέρη
του βουλεύµατος ή της απόφασης στα οποία αναφέρονται οι
προβαλλόµενοι λόγοι.
Άρθρο 469. - Επεκτατικό αποτέλεσµα. Αν στο έγκληµα συµµετείχαν περισσότεροι ή αν η ποινική ευθύνη ενός κατηγορουµένου εξαρτάται σύµφωνα µε τον νόµο από την ευθύνη του
άλλου, το ένδικο µέσο που ασκεί κάποιος από τους κατηγορουµένους, ακόµη και όταν χορηγείται µόνο σε αυτόν από τον νόµο,
καθώς και οι λόγοι τους οποίους προτείνει, αν δεν αναφέρονται
αποκλειστικά στο πρόσωπό του, ωφελούν και τους υπόλοιπους
κατηγορουµένους. Στην περίπτωση της συνάφειας ισχύει ο ίδιος
κανόνας, µόνο αν οι λόγοι που προβάλλονται µε το ένδικο µέσο
αφορούν παραβάσεις της διαδικασίας και δεν αρµόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο εκείνου που το άσκησε. Για τη συζήτηση του
ενδίκου µέσου δεν είναι αναγκαία η κλήτευση των ωφελούµενων
κατηγορουµένων, οι οποίοι όµως µπορούν να εµφανισθούν και
να συµµετάσχουν στη δίκη. Σε περίπτωση που το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί για το επεκτατικό αποτέλεσµα του ενδίκου
µέσου, µπορεί µετά από αίτηση αυτών ή του εισαγγελέα να επιληφθεί εκ νέου προς συµπλήρωση της απόφασής του.
Άρθρο 470. - Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουµένου. Στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο µέσο
εναντίον καταδικαστικής απόφασης από εκείνον που καταδικάστηκε ή υπέρ αυτού, δεν µπορεί να γίνει χειρότερη η θέση του
ούτε να ανακληθούν τα ευεργετήµατα που δόθηκαν µε την απόφαση που προσβάλλεται. Δεν εµποδίζεται όµως η επιβολή παρεπόµενης ποινής, που από παραδροµή δεν επιβλήθηκε, αν και
σύµφωνα µε τον νόµο έπρεπε υποχρεωτικά να επιβληθεί, ή η επιβολή µέτρου ασφάλειας προβλεπόµενου από τον Ποινικό Κώδικα.
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 προσβάλλονται, όταν ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά. Δεν αναστέλλεται όµως η διάταξη του βουλεύµατος
που αφορά τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση. Αν το βούλευµα αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον
του κατηγορουµένου, ποτέ δεν αναστέλλεται η απόλυσή του από
τις φυλακές.
2. Κατ’ εξαίρεση η προθεσµία για την άσκηση του ενδίκου
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µέσου της αναίρεσης και η αίτηση για την αναίρεση δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που προσβάλλεται µε αυτή. Το
δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση µπορεί, µόλις ασκηθεί
αναίρεση και εφόσον το ζητήσει ο εισαγγελέας ή ο κατηγορούµενος, να αναστείλει την εκτέλεσή της ή, αν η αναίρεση ασκείται
κατά απόφασης που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη, να αναστείλει την εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης. Η αναστολή διατάσσεται εφόσον προβλέπεται ότι η έκτιση
της ποινής ωσότου εκδοθεί η απόφαση επί της αναίρεσης θα έχει
ως συνέπεια υπέρµετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον κατηγορούµενο ή την οικογένειά του. Δεύτερη αίτηση αναστολής
εκτέλεσης από τον κατηγορούµενο είναι απαράδεκτη, αν δεν παρέλθουν δύο µήνες από την απόρριψη της προηγούµενης.
Άρθρο 472. - Αµφισβήτηση της ανασταλτικής. - δύναµης του
ενδίκου µέσου. Κάθε δισταγµός ή αµφισβήτηση για την ανασταλτική δύναµη του ενδίκου µέσου κατά το άρθρο 471 λύεται
αµετάκλητα από το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο που
εξέδωσε την απόφαση ή το βούλευµα που προσβάλλεται. Αν
όµως ο δισταγµός ή η αµφισβήτηση ανακύψει µετά την εισαγωγή
του ενδίκου µέσου για συζήτηση, λύεται από το δικαστήριο ή το
δικαστικό συµβούλιο που είναι αρµόδιο να κρίνει. Σε κάθε περίπτωση ο κατηγορούµενος καλείται πριν είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες να εκφράσει τη γνώµη του στο όργανο που θα κρίνει
για την αµφισβήτηση.
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 βουλευµάτων είναι ενός µήνα από την έκδοση του βουλεύµατος.
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 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.
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 διάστηµα από 1ης έως 31ης Αυγούστου.
Άρθρο 474. - Έκθεση και λόγοι άσκησης του ενδίκου µέσου.
1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 473,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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.
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 διευθυντή των φυλακών, αποστέλλεται αµέσως
στον γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.
4. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει να διατυπώνονται και
οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο µέσο.
Άρθρο 475. - Παραίτηση από ένδικο µέσο. 1. Ο διάδικος µπορεί
να παραιτηθεί από το ένδικο µέσο που έχει ασκήσει. Η παραίτηση δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 474 παρ. 1 και 2 και µπορεί να γίνει ακόµα και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση,
µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.
Η παραίτηση που έγινε δεν µπορεί να ανακληθεί.
2. Ο εισαγγελέας δεν µπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο
µέσο που έχει ασκήσει.
3. Ο συνήγορος που άσκησε ένδικο µέσο κατά το άρθρο 466
παρ. 2 δεν µπορεί να παραιτηθεί από αυτό χωρίς τη συναίνεση
του κατηγορουµένου ή του δικαστικού συµπαραστάτη του.
Άρθρο 476. - Όταν το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο.
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 τους διαδίκους που
εµφανιστούν, 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 τους διαδίκους για να προσέλθουν στο συµβούλιο και να εκθέσουν τις απόψεις τους πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εισαγωγή της
υπόθεσης στο δικαστήριο (συµβούλιο). Την ειδοποίηση ενεργεί
ο γραµµατέας της εισαγγελίας µε οποιοδήποτε µέσο (εγγράφως
ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή προφορικά ή τηλεφωνικά), οπότε η ειδοποίηση στις δύο τελευταίες περιπτώσεις αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αρµόδιου γραµµατέα
του δικαστηρίου ή του δικαστικού συµβουλίου, η οποία 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.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ
Άρθρο 477. - Σε ποιους επιτρέπεται. Έφεση κατά του βουλεύµατος επιτρέπεται στον κατηγορούµενο και στον εισαγγελέα,
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στις περιπτώσεις των επόµενων άρθρων και σε όσες άλλες ορίζει
ειδικά ο νόµος.
Άρθρο 478. - Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούµενο.
1. Το
ένδικο µέσο της έφεσης επιτρέπεται στον κατηγορούµενο µόνο
κατά του βουλεύµατος του συµβουλίου πληµµελειοδικών το
οποίο τον παραπέµπει στο δικαστήριο για κακούργηµα και µόνο
για τους λόγους: α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της ευθείας
εσφαλµένης ερµηνείας και εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
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 479. - Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας εφετών µπορεί να προσβάλει µε έφεση οποιοδήποτε βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών.
Άρθρο 480. - Προθεσµία. Η κατά το προηγούµενο άρθρο έφεση
ασκείται µέσα σε προθεσµία ενός µήνα από την έκδοση του βουλεύµατος (άρθρο 306 εδ. τελ.). Η προθεσµία αυτή και η έφεση
που ασκήθηκε δεν αναστέλλουν την αποφυλάκιση του κατηγορουµένου που έχει διαταχθεί µε το προσβαλλόµενο βούλευµα.
Άρθρο 481. - Αρµόδιο δικαστήριο για την έφεση. Για την
έφεση αποφαίνεται το συµβούλιο εφετών ύστερα από πρόταση
του εισαγγελέα εφετών σύµφωνα µε τα άρθρα 316, 318 και 319.
Άρθρο 482. - Δικαιοδοσία συµβουλίου εφετών. Αν το βούλευµα που προσβάλλεται έχει εκδοθεί ακύρως, το συµβούλιο
εφετών, αφού το κηρύξει άκυρο, κρατεί την υπόθεση και αποφαίνεται σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ
Άρθρο 483. - Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα. 1. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί να ζητήσει την αναίρεση του
βουλεύµατος, που αφορά κακούργηµα, όταν αυτό παραπέµπει
τον κατηγορούµενο ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία ή παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη.
2. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο εισαγγελέας εφετών για τα βουλεύµατα του συµβουλίου των εφετών.
3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί, εφόσον δεν έχει
ήδη ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα εφετών, να ζητήσει την
αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύµατος, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που εκδίδονται αµετακλήτως, µε σχετική δήλωση στον
γραµµατέα του Αρείου Πάγου, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 480, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρµόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Μετά την προθεσµία 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 484. - Λόγοι αναίρεσης. 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 δι-
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καιοδοσία 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.
Άρθρο 485. - Συζήτηση της αναίρεσης. 1. Για την αίτηση αναίρεσης βουλεύµατος αποφαίνεται το ποινικό τµήµα του Αρείου
Πάγου, που συνεδριάζει µε τριµελή σύνθεση ως συµβούλιο,
ύστερα από έγγραφη πρόταση του οικείου εισαγγελέα. Τα
άρθρα 308 παρ. 2, 310 παρ. 2, 476 παρ. 1, 512 παρ. 1 εδ. α’, 515
παρ. 3 εδ. α’, 516 έως 519, 521, 522 και 524 παρ. 1 εφαρµόζονται
αναλόγως.
2. Οι διάδικοι δικαιούνται, αφού λάβουν γνώση του περιεχοµένου της αίτησης αναίρεσης και της σχετικής πρότασης του εισαγγελέα, να υποβάλουν υπόµνηµα µε τις απόψεις τους µέχρι
τη συζήτηση.
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΦΕΣΗ
Άρθρο 486. - Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.
1.
Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης του µονοµελούς και του
τριµελούς πληµµελειοδικείου και του εφετείου για πληµµέληµα
(άρθρο 111 αριθ. 6) µπορούν να ασκήσουν: α) ο κατηγορούµενος, µόνο αν αθωώθηκε για έµπρακτη µετάνοια ή µε αιτιολογία
που, χωρίς να είναι αναγκαίο, θίγει την υπόληψή του, β) ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών κατά των αποφάσεων των πληµµελειοδικείων (τριµελών και µονοµελών) και του δικαστηρίου των
ανηλίκων όπου ασκεί τα καθήκοντά του, και ο εισαγγελέας εφετών κατά των αποφάσεων του εφετείου όπου ασκεί τα καθήκοντά
του (άρθρο 111 αριθ. 6) καθώς και κατά των αποφάσεων των µικτών ορκωτών δικαστηρίων και των πληµµελειοδικείων που υπάγονται γενικά στην περιφέρειά του.
2. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης του µικτού ορκωτού
δικαστηρίου της περιφέρειας όπου ασκεί τα καθήκοντά του και
του τριµελούς εφετείου για κακουργήµατα µπορεί να ασκήσει ο
εισαγγελέας εφετών, εφόσον η απόφαση δεν είναι οµόφωνη και
το µέλος ή τα µέλη που µειοψήφησαν είχαν την γνώµη ότι ο κατηγορούµενος έπρεπε να κηρυχθεί ένοχος για πράξη που τιµωρείται σε βαθµό κακουργήµατος.
Άρθρο 487. - Αιτιολογία της ασκούµενης από τον εισαγγελέα
έφεσης. Η άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα, κατά το προηγούµενο άρθρο, πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εµπεριστατωµένα στη σχετική έκθεση, άλλως απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 488. - Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρµοδιότητα. 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.
Άρθρο 489. - Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης από
τον κατηγορούµενο και τον εισαγγελέα. Εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας έχουν δικαίωµα να ασκήσουν έφεση:
α) κατά της απόφασης του µονοµελούς πληµµελειοδικείου, αν
µε αυτήν καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος σε φυλάκιση πάνω
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από δύο µήνες ή σε χρηµατική ποινή πάνω από εξήντα ηµερήσιες
µονάδες ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας 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, σε ποινή φυλάκισης πάνω από τέσσερις (4)
µήνες ή σε χρηµατική ποινή πάνω από εκατόν είκοσι ηµερήσιες
µονάδες 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 και 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. 1. Στην περίπτωση των άρθρων 80 παρ. 2 και 81 παρ. 4 ΠΚ, το δικαίωµα για
την άσκηση έφεσης 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).
2. Για όλες τις περιπτώσεις έφεσης του παρόντος άρθρου,
αλλά και για τις ασκούµενες από τον εισαγγελέα εφέσεις κατ’
άρθρο 489, απαιτείται η από το άρθρο 487 ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, εφόσον αυτές ασκούνται κατά του κατηγορουµένου προς χειροτέρευση της θέσης του.
Άρθρο 491. - Ιδίως από τον εισαγγελέα. 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.
Άρθρο 492. - Η έφεση στην περίπτωση αρχικής συρροής εγκληµάτων. Στην περίπτωση συρροής εγκληµάτων που εκδικάστηκαν µε την ίδια απόφαση, η δυνατότητα να ασκηθεί έφεση
εξαρτάται από τη συνολική ποινή που επιβλήθηκε, και η έφεση
που ασκήθηκε εκτείνεται σε όλα τα εγκλήµατα που συρρέουν.
Άρθρο 493. - Έφεση σε περίπτωση επιγενόµενης συρροής.
Αν τα συρρέοντα εγκλήµατα εκδικάστηκαν χωριστά, µε έκδοση
περισσότερων αποφάσεων, και η συνολική ποινή καθορίστηκε
πριν γίνουν όλες αµετάκλητες, για το αν είναι δυνατή η έφεση
εναντίον της απόφασης που προσδιόρισε τη συνολική ποινή λαµβάνεται υπόψη αυτή η ποινή.
Άρθρο 494. - Έφεση σε περίπτωση συνολικής ποινής.
Αν ασκηθεί έφεση εναντίον της απόφασης που προσδιόρισε τη
συνολική ποινή, θεωρούνται ότι προσβλήθηκαν και εκείνες ακόµη
από τις επιµέρους αποφάσεις που, όπως απαγγέλθηκαν, δεν
µπορούν να προσβληθούν µε έφεση ή πέρασε η προθεσµία της
έφεσης, αρκεί να µην έγιναν αµετάκλητες.
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Άρθρο 495. - Έφεση κατά του µέρους της απόφασης που προβλέπει την απόδοση ή τη δήµευση. Κατά του µέρους της απόφασης που διατάσσει απόδοση των πραγµάτων που
αφαιρέθηκαν και των πειστηρίων ή δήµευση επιτρέπεται έφεση
στον κατηγορούµενο, στον παρασταθέντα για την υποστήριξη
της κατηγορίας και στον τρίτο, του οποίου τις αξιώσεις έκρινε η
απόφαση (άρθρα 311 παρ. 2 και 372), ανεξάρτητα από το αν
αυτός παρέστη στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο.
Άρθρο 496. - Έφεση σε συναφή εγκλήµατα. Η έφεση εκτείνεται σε όλα τα τυχόν συναφή εγκλήµατα, ακόµη και όταν επιτρέπεται για ένα µόνο από αυτά.
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 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 σωφρονιστικό κατάστηµα,
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.
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 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 δίκης 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 στο άρθρο 284,
µε την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 285.
8. Τότε µόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσµα κατά την
παρ. 4 στην έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν κρίνεται αιτιολογηµένα ότι
οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούµενος δεν
έχει γνωστή και µόνιµη διαµονή στη χώρα ή 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 παραβίαση περιορισµών διαµονής,
εφόσον από τη συνδροµή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει
σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος
είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούµενες καταδίκες
του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήµατα. Το
δικαστήριο σε κάθε περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσµα
ή αναστολή εκτέλεσης, αν αιτιολογηµένα κρίνει ότι η άµεση
έκτιση ή συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρ-
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µετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένεια
του. Αν παραβιαστούν οι όροι που τέθηκαν το αρµόδιο δικαστήριο αποφαίνεται, ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα, για την
άρση ή όχι της χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης.
9. Ο κατηγορούµενος κλητεύεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 155
έως 162 και 166, στο δικαστήριο που είναι αρµόδιο κατά την παρ.
7 αυτού του άρθρου. Αν κρατείται µακριά από την έδρα του δικαστηρίου, δεν προσάγεται σε αυτό.
10. Για όλες τις παρεπόµενες στερήσεις δικαιωµάτων, εκπτώσεις και ανικανότητες, το ανασταλτικό αποτέλεσµα επέρχεται
πάντοτε αυτοδικαίως.
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.
Άρθρο 499. - Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης. Στα άρθρα 111 στοιχ. Α αρ. 7 και στοιχ. Β, 112 αρ. 2 και
114 ορίζεται το δικαστήριο που είναι αρµόδιο να κρίνει την
έφεση.
Άρθρο 500. - Προπαρασκευαστική διαδικασία. Ο γραµµατέας
(άρθρο 474) οφείλει να στείλει στον αρµόδιο εισαγγελέα το πολύ
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες την έκθεση για την έφεση, µαζί µε τα
υπόλοιπα έγγραφα, σύµφωνα µε το άρθρο 499, διαφορετικά τιµωρείται πειθαρχικά. Αν ο κατηγορούµενος κρατείται σε άλλο
µέρος, ο εισαγγελέας διατάσσει τη µεταφορά του στις φυλακές
της έδρας του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Κατόπιν κλητεύει
εµπρόθεσµα (άρθρο 166) εκείνον που ασκεί την έφεση και όλους
τους άλλους διαδίκους που παραστάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη,
τον παθόντα, τον µηνυτή και δύο τουλάχιστον µάρτυρες, τους
πιο σηµαντικούς από εκείνους που εξετάστηκαν στην πρωτόδικη
δίκη. Μπορεί επίσης να κλητεύσει νέους µάρτυρες που δεν εξετάστηκαν στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο. Η διάταξη του άρθρου
327 εφαρµόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Επίσης εφαρµόζονται και οι διατάξεις των άρθρων 321, 325, 326 και 328. Όταν
ο κατηγορούµενος κρατείται µε βάση την εκκαλούµενη απόφαση, ο ορισµός δικασίµου για την εκδίκαση της έφεσης γίνεται
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
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.
2. Η απόρριψη της έφεσης εκείνου που την άσκησε και απουσιάζει δεν εµποδίζει την κατά το άρθρο 502 συζήτηση της έφεσης άλλου διαδίκου που εµφανίστηκε ή της έφεσης του
εισαγγελέα.
3. Αν η έφεση ασκήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως και συντρέχει περίπτωση του άρθρου 368 εδ. β’ και γ’ ή η πράξη κατέστη
ανέγκλητη, το δικαστήριο παρά την απουσία του εκκαλούντος
προχωρεί στην έκδοση σχετικής απόφασης.
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Άρθρο 502. - Κύρια συζήτηση β) Όταν εµφανιστεί ο εκκαλών.
1. Αν ο εκκαλών εµφανιστεί ο ίδιος ή ο συνήγορός του στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 340, η συζήτηση αρχίζει και ο
εισαγγελέας αναπτύσσει συνοπτικά την έφεση. Εκτός από τους
µάρτυρες που κλητεύθηκαν, το δικαστήριο µπορεί να εξετάσει
και άλλους µάρτυρες, αν είναι παρόντες στο ακροατήριο και αν
ακόµη τα ονόµατά τους δεν γνωστοποιήθηκαν, ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, εφόσον δεν αντιλέγει ο κατηγορούµενος. Σε κάθε
περίπτωση διαβάζονται και λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο τα πρακτικά της πρωτοβάθµιας δίκης που περιέχουν τις καταθέσεις των µαρτύρων που εξετάστηκαν, οι ένορκες καταθέσεις
που δόθηκαν στην προδικασία στις περιπτώσεις του άρθρου 363
και τα έγγραφα υπό τους όρους του άρθρου 362. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται τα άρθρα 329 έως 338, 340, 346 έως 349, 352, 357
έως 361, 364 έως 373.
2. Η έφεση έχει καθολικό µεταβιβαστικό αποτέλεσµα, εκτός
αν ο εκκαλών την περιορίσει σε συγκεκριµένα κεφάλαια ή προβάλλει συγκεκριµένο ή συγκεκριµένους λόγους.
3. Αν η έφεση ασκήθηκε για αναρµοδιότητα και κριθεί από το
δικαστήριο βάσιµη, το εφετείο δικάζει ανέκκλητα την υπόθεση
στην ουσία της, αν υπάγεται στην αρµοδιότητα κατώτερου δικαστηρίου της περιφέρειάς του, διαφορετικά, την παραπέµπει στο
αρµόδιο δικαστήριο. Αν η υπόθεση υπάγεται σε άλλη δικαιοδοσία,
το εφετείο παραπέµπει την υπόθεση στον αρµόδιο εισαγγελέα.
4. Αν στην πρωτόδικη απόφαση υπάρχει ακυρότητα (άρθρα
170 και 171), το δευτεροβάθµιο δικαστήριο την ακυρώνει και δικάζει την υπόθεση στην ουσία της ανέκκλητα.
5. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η έφεση είναι παραδεκτή και αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης, δεσµεύεται από την
απόφασή του για το παραδεκτό της έφεσης στη µετ’ αναβολή
συζήτηση αυτής.
Άρθρο 503. - 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 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.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΑΙΡΕΣΗ
Άρθρο 504. - Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται.
1. Όταν ο νόµος δεν ορίζει ειδικά κάτι άλλο, αίτηση αναίρεσης
επιτρέπεται µόνο κατά της απόφασης που, όπως απαγγέλθηκε,
δεν προσβάλλεται µε έφεση και κατά της απόφασης του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση έφεσης, αν µε τις αποφάσεις αυτές το δικαστήριο αποφάνθηκε
τελειωτικά για την κατηγορία ή αν έπαυσε οριστικά ή κήρυξε
απαράδεκτη την ποινική δίωξη (άρθρο 368).
2. Αναίρεση επιτρέπεται επίσης κατά της απόφασης που κήρυξε το δικαστήριο υλικά αναρµόδιο και που, όπως απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται µε έφεση.
3. Στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 495 επιτρέπεται
αναίρεση κατά του µέρους της απόφασης που αφορά την απόδοση ή δήµευση, εφόσον η απόφαση, όπως απαγγέλθηκε, δεν
προσβάλλεται µε έφεση.
4. Αν ζητηθεί η αναίρεση σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, θεωρούνται ότι προσβάλλονται µαζί και οι προπαρασκευαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από αυτήν που
προσβάλλεται.
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Άρθρο 505. - Ποιοι ζητούν την αναίρεση. 1. Εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου, την αναίρεση
µπορούν να ζητήσουν: α) ο κατηγορούµενος, β) ο εισαγγελέας
πληµµελειοδικών για τις αποφάσεις του τριµελούς πληµµελειοδικείου, των δικαστηρίων ανηλίκων, των µονοµελών πληµµελειοδικείων της έδρας και περιφέρειάς του, και ο εισαγγελέας εφετών
για τις αποφάσεις του εφετείου, του µικτού ορκωτού εφετείου
και των µικτών ορκωτών δικαστηρίων της περιφέρειάς του.
2. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την
αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται από το άρθρο 507. Ύστερα από αυτήν την προθεσµία
µπορεί να ασκήσει αναίρεση µόνο υπέρ του νόµου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510, καθώς και για οποιαδήποτε παράβαση των τύπων της διαδικασίας, χωρίς να βλάπτονται
τα δικαιώµατα των διαδίκων.
3. Όταν ζητείται αναίρεση απόφασης, υποβάλλονται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µαζί µε την αίτηση αναίρεσης ή τη
δήλωση που συντάσσεται µε βάση το άρθρο 473 παρ. 2 ατελώς
και δύο αντίγραφα, καθώς και δύο αντίγραφα των πρόσθετων
λόγων και των υποµνηµάτων του αναιρεσείοντος.
Άρθρο 506. - Αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων. Την αναίρεση
αθωωτικών αποφάσεων µπορεί να ζητήσει: α) ο κατηγορούµενος,
αν αθωώθηκε λόγω έµπρακτης µετάνοιας για όλους τους λόγους
που αναφέρονται στο άρθρο 510 παρ. 1, β) ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών ή εφετών, κατά τις διακρίσεις του προηγούµενου άρθρου, αν η αθώωση οφείλεται σε εσφαλµένη εφαρµογή ή
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
Άρθρο 507. - Προθεσµία αναίρεσης για τους εισαγγελείς. Η
προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης από τον εισαγγελέα αρχίζει
από την καταχώρηση καθαρογραµµένης της απόφασης στο ειδικό
βιβλίο που τηρείται στη γραµµατεία του δικαστηρίου και για µεν
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι τριάντα ηµερών, για δε
τους λοιπούς εισαγγελείς είκοσι ηµερών, από την καταχώριση
αυτή.
Άρθρο 508. - Έκθεση αναίρεσης. Ο εισαγγελέας ο οποίος δεν
ασκεί τα καθήκοντά του στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση µπορεί να δηλώσει την αίτησή του για αναίρεση και στον γραµµατέα του δικαστηρίου όπου υπηρετεί, ενώ ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και στον γραµµατέα του Αρείου
Πάγου.
Άρθρο 509. - Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στην έκθεση για την αναίρεση (άρθρο 473
παρ. 2 και 474 παρ. 4), µπορεί να προταθούν και πρόσθετοι λόγοι
µε έγγραφο που κατατίθεται δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την ορισµένη για τη συζήτηση της αναίρεσης ηµέρα στον
γραµµατέα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, και συντάσσεται
ατελώς σχετική έκθεση επάνω στα έγγραφα που κατατίθενται. Αν
δεν τηρηθεί η παραπάνω προθεσµία, οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι. Στη συζήτηση ύστερα από αναβολή, το έγγραφο των
πρόσθετων λόγων αναίρεσης κατατίθεται δεκαπέντε ηµέρες πριν
από την ορισµένη νέα δικάσιµο, διαφορετικά είναι απαράδεκτο.
Άρθρο 510. - Λόγοι αναίρεσης. 1. Ως λόγοι για να αναιρεθεί η
απόφαση µπορεί να προταθούν µόνο: Α) η απόλυτη ακυρότητα
που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (άρθρο 171), Β)
η σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και δεν καλύφθηκε, καθώς και η κατά το άρθρο 172 παρ. 2
έλλειψη ακρόασης, Γ) η παράβαση των διατάξεων για τη δηµοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, Δ) η έλλειψη από την απόφαση της ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγµα, Ε) η
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης,
ΣΤ) η παραβίαση του δεδικασµένου και της εκκρεµοδικίας, Ζ) η
καθ’ ύλη αναρµοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε, Η) η παράνοµη απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης (άρθρο 476) ή ως
ανυποστήρικτης (άρθρο 501 παρ. 1), Θ) η υπέρβαση εξουσίας.
Υπέρβαση εξουσίας υπάρχει όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόµος και ιδίως όταν: α) το δικαστήριο
αποφάσισε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του,
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β) έλυσε προκαταρκτικό ζήτηµα που υπάγεται σύµφωνα µε ρητή
διάταξη του νόµου στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων, γ) καταδίκασε για έγκληµα για το οποίο δεν υποβλήθηκε η απαιτούµενη αίτηση ή έγκληση (άρθρα 41 και 53) ή για το
οποίο δεν δόθηκε η άδεια δίωξης (άρθρο 56) ή για το οποίο δεν
έχει ρητά επιτραπεί η έκδοση (άρθρο 438).
2. Από τους παραπάνω λόγους ο Άρειος Πάγος ερευνά τους
υπό στοιχεία Α’, ΣΤ’, Ζ’, Η’ και Θ’ προβαλλόµενους, έστω και αν τα
πραγµατικά περιστατικά που τους θεµελιώνουν δεν προτάθηκαν
στο δικαστήριο της ουσίας.
3. Εκτός από τους πιο πάνω λόγους µπορούν να προταθούν, σε
ό,τι αφορά το µέρος της απόφασης το σχετικό µε την απόδοση
όσων αφαιρέθηκαν και των πειστηρίων, και οι λόγοι αναίρεσης οι
οποίοι προβλέπονται από την πολιτική δικονοµία.
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. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ο Άρειος Πάγος αυτεπαγγέλτως λαµβάνει υπόψη το δεδικασµένο και την παραγραφή
που επήλθαν µετά τη δηµοσίευση της προσβαλλόµενης απόφασης. Επίσης, αυτεπαγγέλτως εφαρµόζει τον επιεικέστερο νόµο
που ισχύει µετά τη δηµοσίευσή της.
Άρθρο 512. - Διαδικασία. 1. Αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου
η αίτηση αναίρεσης απορρίπτεται κατά τη διαδικασία του άρθρου
476 και, εφόσον ασκήθηκε καταχρηστικά, το δικαστήριο επιβάλλει
σε εκείνον που την άσκησε τα έξοδα στο πενταπλάσιο. Διαφορετικά, αρχίζει η διαδικασία στον Άρειο Πάγο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους, µε
κλήση που επιδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 155-162 και µέσα
στην προθεσµία του άρθρου 166, στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου ή στην Ολοµέλειά του. Για την κλήτευση
στην Ολοµέλεια απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του προέδρου του
Αρείου Πάγου, αφού ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα των λόγων
αναίρεσης. Στις οριζόµενες από το άρθρο 10 παρ. 2 περιπτώσεις,
η αίτηση αναίρεσης εισάγεται στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου.
2. Αν ζητεί την αναίρεση ο εισαγγελέας, δεν κλητεύεται αλλά
εκπροσωπείται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3. Οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση µε συνήγορο. Αν ο
αναιρεσείων κρατείται στη φυλακή, µπορεί να διορίσει συνήγορο
µε δήλωσή του στον διευθυντή της φυλακής, οπότε συντάσσεται
έκθεση, που διαβιβάζεται αµέσως στον γραµµατέα του Αρείου
Πάγου.
Άρθρο 513. - Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση πρότασης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καταθέτει γραπτή πρόταση 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 της πρότασης.
Άρθρο 514. - Συζήτηση α) Μη εµφάνιση του αναιρεσείοντος.
Αν δεν εµφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή του απορρίπτεται ως
ανυποστήρικτη και µπορεί να καταδικασθεί σε χρηµατική ποινή
έως εκατό ευρώ. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Αρείου
Πάγου δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο. Επίσης δεν επιτρέπεται δεύτερη αίτηση αναίρεσης. Κατ’ εξαίρεση, ακόµα και αν δεν εµφανιστεί ο αναιρεσείων, ο Άρειος Πάγος αυτεπαγγέλτως: α) παραθέτει
το σχετικό άρθρο του ποινικού νόµου που 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 515. - Συζήτηση β) Εµφάνιση του αναιρεσείοντος. 1. Με
αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα µπορεί το δι-
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καστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για µία µόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιµο. Στη δικάσιµο αυτή όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εµφανιστούν
χωρίς νέα κλήτευση, ακόµα και αν δεν ήταν παρόντες κατά τη δηµοσίευση της αναβλητικής απόφασης.
2. Αν εµφανιστεί ο αναιρεσείων, η συζήτηση γίνεται σαν να ήταν
παρόντες όλοι οι διάδικοι, ακόµα και αν κάποιος από αυτούς δεν
εµφανίστηκε. Πρώτος αγορεύει ο εισαγγελέας, ακολούθως ο συνήγορος του υποστηρίζοντος την κατηγορία και τελευταίος ο συνήγορος του κατηγορουµένου. Μετά τη συζήτηση παρέχεται
προθεσµία τριών τουλάχιστον ηµερών για την υποβολή υποµνηµάτων από τους διαδίκους.
3. Η αίτηση αναίρεσης απορρίπτεται, αν κριθεί αβάσιµη. Αν επιπλέον η αίτηση θεωρηθεί προδήλως καταχρηστική στο σύνολό
της, το δικαστήριο επιβάλλει σ’ εκείνον που την άσκησε τα έξοδα
στο πενταπλάσιο.
Άρθρο 516. - Αναίρεση για αναρµοδιότητα. 1. Αν η αίτηση αναίρεσης γίνει δεκτή λόγω αναρµοδιότητας του δικαστηρίου (άρθρο
510 παρ. 1 στοιχ. Ζ), ο Άρειος Πάγος αποφασίζει ταυτόχρονα την
παραποµπή στο δικαστήριο που προσδιορίζει ως αρµόδιο.
2. Ο Άρειος Πάγος διατάσσει επίσης όσα ορίζονται στην παρ. 1
και όταν ζητείται να αναιρεθεί απόφαση που δέχτηκε καθ’ ύλη
αναρµοδιότητα (άρθρο 504 παρ. 2) και η αίτηση γίνει δεκτή.
3. Το δικαστήριο που ορίστηκε ως αρµόδιο ενεργεί στη συνέχεια σύµφωνα µε το άρθρο 134.
Άρθρο 517. - Αναίρεση λόγω δεδικασµένου. 1. Αν η απόφαση
αναιρέθηκε επειδή παραβιάστηκε το δεδικασµένο ή η εκκρεµοδικία, ο Άρειος Πάγος ακυρώνει την απόφαση και κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη.
2. Στην ίδια ενέργεια προβαίνει ο Άρειος Πάγος, αν η αναίρεση
έγινε για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510 παρ. 1
στοιχ. Θ’ γ’.
Άρθρο 518. - Αναίρεση για εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου. 1.
Αν ασκηθεί αναίρεση επειδή έχει γίνει εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ο Άρειος Πάγος δεν παραπέµπει την υπόθεση αλλά εφαρµόζει τη σωστή ποινική διάταξη
και, αν δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη, κηρύσσει αθώο τον κατηγορούµενο.
2. Αν η αναίρεση οφείλεται σε εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία
επειδή λείπει στην απόφαση κάποιος όρος του αξιόποινου χαρακτήρα της πράξης για τον οποίο παρέλειψε να αποφανθεί το δικαστήριο, µολονότι ο όρος αυτός περιεχόταν στο παραπεµπτικό
βούλευµα ή στο κλητήριο θέσπισµα, ο Άρειος Πάγος παραπέµπει
την υπόθεση για να συζητηθεί πάλι κατά το επόµενο άρθρο.
Άρθρο 519. - Αναίρεση για άλλους λόγους. Αν η αναίρεση έγινε
για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510 παρ.
1 στοιχ. Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Θ’, ο Άρειος Πάγος αποφασίζει µόνο για
την αναίρεση, και, αν συντρέχει περίπτωση, παραπέµπει έπειτα τη
δίκη για νέα συζήτηση σε οµοειδές και ισόβαθµο δικαστήριο, άλλο
από εκείνο του οποίου η απόφαση προσβλήθηκε µε αναίρεση, ή
στο ίδιο, αν είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές,
εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει την υπόθεση.
Άρθρο 520. - Αναίρεση ως προς το κεφάλαιο περί δήµευσης ή
απόδοσης. Ο Άρειος Πάγος, αν συντρέχει περίπτωση αµφισβήτησης της κυριότητας των κατασχεθέντων ή παραδοθέντων, παραπέµπει την υπόθεση στο δευτεροβάθµιο πολιτικό δικαστήριο,
όταν η αναίρεση γίνει δεκτή µόνο ως προς το κεφάλαιο της απόφασης που αφορά τη δήµευση ή την απόδοση όσων αφαιρέθηκαν
ή των πειστηρίων.
Άρθρο 521. - Εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Η
απόφαση που εκδόθηκε από τον Άρειο Πάγο στέλνεται χωρίς
αναβολή από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον εισαγγελέα
του αρµόδιου δικαστηρίου εφετών ή πρωτοδικών, για να εκτελεστεί αµέσως. Πέρα από αυτό, κάθε απόφαση του Αρείου Πάγου
που απαγγέλλει αναίρεση ανακοινώνεται από τον ίδιο εισαγγελέα
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στους δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση που αναιρέθηκε και
σηµειώνεται στο περιθώριο της απόφασης αυτής.
Άρθρο 522. - Σύνθεση του δικαστηρίου της παραποµπής. 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.
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. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται όσα ορίζει το άρθρο 512.
Άρθρο 524. - 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.
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
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 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 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.
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Άρθρο 526. - Επανάληψη της διαδικασίας επί καταδίκης από
το Ε.Δ.Δ.Α. για µη αποζηµίωση κατά το άρθρο 535. Επανάληψη της διαδικασίας κατά το µέρος που κρίθηκε ότι το Δηµόσιο
δεν υπέχει υποχρέωση σε αποζηµίωση ή επιδικάσθηκε ανεπαρκής αποζηµίωση στις περιπτώσεις του άρθρου 535, µπορεί να
ζητήσει εκείνος που ζηµιώθηκε, εφόσον έχει διαπιστωθεί µε απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. παραβίαση, εκ µέρους του Ελληνικού Κράτους, της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου κατά τη διαµόρφωση της οικείας κρίσης. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται η διαπιστωθείσα από το Ε.Δ.Δ.Α.
παραβίαση να επηρέασε αρνητικά την κρίση του ποινικού δικαστηρίου.
Άρθρο 527. - Επανάληψη σε βάρος εκείνου που αθωώθηκε.
1. Σε βάρος εκείνου που αθωώθηκε αµετάκλητα για κακούργηµα
ή πληµµέληµα η ποινική διαδικασία επαναλαµβάνεται, µόνον αν
βεβαιωθεί ότι ουσιώδη επιρροή στην απόφαση για την αθώωση
είχαν πλαστά έγγραφα ή πειστήρια, ή δωροδοκία δικαστή ή
ενόρκου που συνέπραξε στην αθώωση, ή άλλη από πρόθεση παράβαση του δικαστικού τους καθήκοντος.
2. Εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παρ. 1,
η ποινική διαδικασία επαναλαµβάνεται, αν από την αθώωση δεν
έχει περάσει ο απαιτούµενος χρόνος για την παραγραφή του
αξιοποίνου της πράξης.
3. Η αναφερόµενη στην παρ. 1 αξιόποινη πράξη της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης ή της δωροδοκίας ή της παράβασης καθήκοντος
δικαστή ή ενόρκου, πρέπει να βεβαιώνεται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και για εκείνον που αθωώθηκε
αµετάκλητα µε βούλευµα του δικαστικού συµβουλίου.
Άρθρο 528. - Ποιοι ζητούν την επανάληψη και µε ποιες διατυπώσεις. 1. Η αίτηση για την επανάληψη της διαδικασίας υπέρ
του καταδικασµένου υποβάλλεται από τον ίδιο ή τον σύζυγό του
ή τον συνδεόµενο µε σύµφωνο συµβίωσης ή τους εξ αίµατος
συγγενείς του µέχρι και του δεύτερου βαθµού ή από τον συνήγορό του ή από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου που τον καταδίκασε. Η αίτηση αυτή µπορεί να υποβληθεί και µετά τον θάνατο
του καταδικασµένου ή έπειτα από την έκτιση ή την παραγραφή
της ποινής που του επιβλήθηκε.
2. Την επανάληψη της διαδικασίας εναντίον του κατηγορουµένου που αθωώθηκε µπορεί να την ζητήσει µόνον ο εισαγγελέας
του δικαστηρίου που απήγγειλε την αθώωση.
3. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους
ζητείται η επανάληψη, καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν, γιατί διαφορετικά είναι απαράδεκτη, και υποβάλλεται
στον εισαγγελέα εφετών αν η αµετάκλητη καταδίκη ή αθώωση
απαγγέλθηκε από πληµµελειοδικείο, και στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου σε κάθε άλλη περίπτωση. Ο εισαγγελέας στον
οποίο παραδόθηκε η αίτηση οφείλει σε ένα µήνα να ελέγξει µε
κάθε αποδεικτικό µέσο τη βασιµότητά της είτε ο ίδιος είτε µέσω
κάποιου ανακριτή ή εισαγγελέα. Κατόπιν εισάγει την αίτηση στο
αρµόδιο κατά το άρθρο 529 δικαστικό συµβούλιο ή δικαστήριο
όπου υπηρετεί.
Άρθρο 529. - Αρµόδιο δικαστήριο – Διαδικασία. Αρµόδιο να
αποφασίσει για την αίτηση επανάληψης είναι κατά τις διακρίσεις
της παρ. 3 του άρθρου 528 το συµβούλιο εφετών ή του Αρείου
Πάγου, αφού ακούσει τον οικείο εισαγγελέα και τον αιτούντα, ο
οποίος κλητεύεται πριν από πέντε ηµέρες και παρίσταται κατά τις
διατάξεις του ΚΠΔ. Η αίτηση συζητείται στην ουσία της και δεν
απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, ακόµη και αν δεν εµφανισθεί ο
αιτών. Το συµβούλιο µπορεί να διατάξει συµπληρωµατική έρευνα
για να βεβαιωθούν οι λόγοι της αίτησης. Αν δεχτεί την αίτηση, ακυρώνει την απόφαση, και αν κρίνει ότι η επανάληψη της συζήτησης
στο ακροατήριο είναι αναγκαία, παραπέµπει την υπόθεση για να
συζητηθεί σε άλλο οµοιόβαθµο µε αυτό που καταδίκασε δικαστήριο και στην περίπτωση του άρθρου 525 παρ. 1 αρ. 4 σε άλλο δικαστήριο οµοιόβαθµο µε το ανώτερο από αυτά που δίκασαν
αρχικά την υπόθεση. Κατά της απόφασης του συµβουλίου των
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εφετών επιτρέπεται αναίρεση στον εισαγγελέα και στον αιτούντα
κατά τα άρθρα 484 και 485.
Άρθρο 530. - Διαδικασία βεβαίωσης λόγων επανάληψης. 1. Αν
στην περίπτωση του άρθρου 525 παρ. 1 αρ. 3 δεν εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση επειδή δεν µπορούσε να εκδικαστεί στην
ουσία της η υπόθεση ή επειδή υπήρχαν λόγοι που ανέστειλαν την
ποινική δίωξη, τηρείται η διαδικασία των παρακάτω παραγράφων.
2. Η βεβαίωση του εγκλήµατος της ψευδούς κατάθεσης, της
πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της δωροδοκίας ή της παράβασης του δικαστικού καθήκοντος που τελέστηκε σε βάρος του καταδικασµένου
γίνεται από το δικαστήριο των εφετών, το οποίο είναι αρµόδιο να
κρίνει την αίτηση για επανάληψη, αν η καταδίκη είχε απαγγελθεί
από το πληµµελειοδικείο, διαφορετικά από το δικαστήριο των εφετών που πήρε εντολή από τον Άρειο Πάγο και που είναι διαφορετικό από εκείνο που καταδίκασε. Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου
των εφετών κλητεύει υποχρεωτικά (άρθρα 155-160 και 166) τον
καταδικασµένο, εκείνον που ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας
αν είναι πρόσωπο διαφορετικό από το προηγούµενο, και τους διαδίκους που είχαν παραστεί στη συζήτηση κατά την οποία απαγγέλθηκε η καταδίκη. Επίσης καλεί εκείνον στον οποίο αποδίδεται
η ψευδής κατάθεση, η πλαστογραφία, η ψευδής βεβαίωση, η
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, η δωροδοκία ή η παράβαση του
δικαστικού καθήκοντος, να παραστεί, αν θέλει, στο ακροατήριο
του δικαστηρίου των εφετών για να δώσει πληροφορίες ή εξηγήσεις.
3. Το δικαστήριο των εφετών της προηγούµενης παραγράφου
σε δηµόσια συνεδρίαση εξετάζει τους µάρτυρες που κάλεσαν οι
διάδικοι ή ο εισαγγελέας, και τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που
προσκοµίστηκαν και, αφού ακούσει όσους εµφανίστηκαν από εκείνους που είχαν κλητευθεί κατά την παρ. 2, αποφαίνεται αµετάκλητα αν τελέστηκε η αξιόποινη πράξη που επικαλείται ο αιτών.
4. Αν το εφετείο αποφανθεί ότι έχει τελεστεί το έγκληµα που
αναφέρεται στην αίτηση, το αρµόδιο συµβούλιο των εφετών ή ο
Άρειος Πάγος, κατά τις διακρίσεις της παρ. 3 του άρθρου 528,
εφόσον προκειµένου για ψευδοµαρτυρία ή πλαστογραφία, ή
ψευδή βεβαίωση ή υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κρίνει ακόµη
ότι αυτή είχε ουσιώδη επίδραση στην καταδίκη του κατηγορουµένου, δέχεται την αίτηση και διατάσσει όσα ορίζονται στο άρθρο
529. Διαφορετικά, απορρίπτει την αίτηση.
Άρθρο 531. - Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Μόλις υποβληθεί η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, το συµβούλιο
που είναι αρµόδιο να την κρίνει, αποφαίνεται µέσα σε τρεις ηµέρες, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, για την αναστολή ή µη
της εκτέλεσης της ποινής εφόσον υποβληθεί αίτηµα από τον εισαγγελέα ή τον καταδικασµένο.
Άρθρο 532. - Επανάληψη της συζήτησης. 1. Η συζήτηση που διατάχθηκε να επαναληφθεί γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα. Η απόφαση που θα εκδοθεί µπορεί να προσβληθεί µε τα
ένδικα µέσα που επιτρέπονται από αυτόν.
2. Στο δικαστήριο απαγορεύεται να µετέχουν οι δικαστές ή οι
ένορκοι που δίκασαν την πρώτη φορά. Αν το δικαστήριο κρίνει µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του ότι δεν είναι δυνατή η εµφάνιση των µαρτύρων που εξετάστηκαν κατά την πρώτη συζήτηση,
διατάσσει να διαβαστούν στο ακροατήριο οι µαρτυρικές καταθέσεις της πρώτης συζήτησης και οι ένορκες καταθέσεις που δόθηκαν κατά την ανάκριση, διαφορετικά, η διαδικασία ακυρώνεται. Οι
µάρτυρες ή οι πραγµατογνώµονες που καταδικάστηκαν για ψευδή
κατάθεση (άρθρο 525 παρ. 1, αριθ. 3) δεν µπορούν να εξεταστούν,
ούτε διαβάζονται οι ένορκες καταθέσεις τους ή οι εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης. Εξετάζονται πάντοτε οι νέοι µάρτυρες που προσκλήθηκαν από τον εισαγγελέα ή από τους διαδίκους.
Άρθρο 533. - Επεκτατικό αποτέλεσµα. Η επανάληψη σύµφωνα
µε το άρθρο 525 διατάσσεται για όλους όσοι καταδικάστηκαν,
και όταν ένας µόνο τη ζήτησε, εκτός αν οι λόγοι για τους οποίους
έχει ζητηθεί αρµόζουν αποκλειστικά και µόνο στο πρόσωπό του.
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Άρθρο 534. - Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του αιτούντος. Αν η επανάληψη ζητήθηκε σε όφελος εκείνου που καταδικάστηκε, το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση µετά την
επανάληψη που διατάχθηκε κατά το άρθρο 529, δεν µπορεί να
καταστήσει χειρότερη τη θέση του.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ
Άρθρο 535. - Ποιοι δικαιούνται αποζηµίωση. 1. Έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το Δηµόσιο αποζηµίωση: α) οι προσωρινά κρατηθέντες, που αθωώθηκαν αµετάκλητα µε βούλευµα ή
απόφαση δικαστηρίου, β) οι κρατηθέντες µε καταδικαστική απόφαση, η οποία µετέπειτα εξαφανίσθηκε αµετάκλητα συνεπεία ενδίκου µέσου και γ) οι καταδικασθέντες και κρατηθέντες, που
αθωώθηκαν µε δικαστική απόφαση ύστερα από επανάληψη της
διαδικασίας. Επίσης αποζηµίωση δικαιούνται όσα από τα παραπάνω πρόσωπα τιµωρήθηκαν µετέπειτα µε ποινή µικρότερης
διάρκειας από αυτή που εξέτισαν αρχικά. Αποζηµίωση δικαιούνται και οι κρατηθέντες, για τους οποίους στη συνέχεια έπαυσε
οριστικά η ποινική δίωξη ή κηρύχθηκε απαράδεκτη µε αµετάκλητη απόφαση ή βούλευµα, εφόσον οι λόγοι της οριστικής παύσης ή του απαραδέκτου της ποινικής δίωξης ήταν πρόδηλο ότι
συνέτρεχαν κατά τον χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης ή του παραπεµπτικού βουλεύµατος ή η ποινική δίωξη θεωρήθηκε σαν να µη έγινε κατ’ άρθρο 77.
2. Όσοι κρατήθηκαν λόγω καταδίκης ή κρατήθηκαν προσωρινά κατά την παρ. 1 έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν αποζηµίωση, και αν ακόµη έχουν απαλλαγεί επειδή, µολονότι τέλεσαν
την πράξη, δεν τους επιβλήθηκε ποινή για οποιονδήποτε λόγο.
3. Σε περίπτωση θανάτου του κατά τις προηγούµενες παραγράφους δικαιούχου πριν την συµπλήρωση της προθεσµίας υποβολής της αίτησης κατά το άρθρο 538, το σχετικό δικαίωµα
µπορούν να ασκήσουν οι κληρονόµοι του, κατά το ποσοστό της
κληρονοµικής τους µερίδας. Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία
του άρθρου 538 παρ. 2 αρχίζει από την ηµέρα θανάτου του αρχικού δικαιούχου. Αν ο κατά τις προηγούµενες παραγράφους δικαιούχος της αποζηµίωσης αποβιώσει µετά την υποβολή της
αίτησης, η αξίωση µεταβιβάζεται στους κληρονόµους του κατά
το ποσοστό της κληρονοµικής τους µερίδας, οι οποίοι έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν κατά τη συζήτηση.
Άρθρο 536. - Πότε δεν υπάρχει δικαίωµα για αποζηµίωση. Το
Δηµόσιο δεν έχει υποχρέωση για αποζηµίωση, αν εκείνος που
καταδικάσθηκε ή κρατήθηκε προσωρινά έγινε από πρόθεση παραίτιος της καταδίκης ή της προσωρινής κράτησης.
Άρθρο 537. - Ποιοι άλλοι έχουν δικαίωµα για αποζηµίωση. Αυτοτελή αξίωση για αποζηµίωση µε τις ίδιες προϋποθέσεις έχουν
και εκείνοι απέναντι στους οποίους ο καταδικασµένος ή ο προσωρινά κρατούµενος είχε σύµφωνα µε τον νόµο υποχρέωση διατροφής.
Άρθρο 538. - Υποβολή της αίτησης. 1. Εκείνος που έχει δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση, υποβάλει την αίτησή του στο ίδιο
δικαστήριο ή δικαστικό συµβούλιο που εξέδωσε την αθωωτική
απόφαση ή βούλευµα ή εξαφάνισε την καταδικαστική απόφαση
συνεπεία ενδίκου µέσου. Όταν το δικαστήριο αυτό είναι το µικτό
ορκωτό δικαστήριο ή το µικτό ορκωτό εφετείο και η σύνοδος έχει
λήξει, αρµόδιο είναι το αντίστοιχο τριµελές ή πενταµελές εφετείο.
2. Η αίτηση υποβάλλεται γραπτά και παραδίδεται στον εισαγγελέα του αρµόδιου δικαστηρίου ή δικαστικού συµβουλίου µέσα
σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από το αµετάκλητο της απόφασης ή του βουλεύµατος ή από την έκδοση της
απόφασης επί της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας.
Άρθρο 539. - Εκδίκαση της αίτησης. 1. Η αίτηση εισάγεται αµέσως στο δικαστήριο ή στο δικαστικό συµβούλιο προς εκδίκαση,
αφού ειδοποιηθεί ο αιτών ή ο αντίκλητός του για να προσέλθει
και να εκθέσει τις απόψεις του εικοσιτέσσερεις τουλάχιστον
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ώρες πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή στο
δικαστικό συµβούλιο. Την ειδοποίηση ενεργεί ο γραµµατέας της
εισαγγελίας µε οποιοδήποτε µέσο (και προφορικά και τηλεφωνικά) στην αναγραφόµενη στην αίτηση διεύθυνση και σηµειώνει
τούτο στο φάκελο της δικογραφίας.
2. Το δικαστήριο και το δικαστικό συµβούλιο αποτελείται κατά
προτίµηση από τους ίδιους δικαστές που αποφάνθηκαν για την
ποινική υπόθεση.
3. Σχετικά µε την υποχρέωση του Δηµοσίου για αποζηµίωση
αποφαίνεται το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο, αφού προηγουµένως ακουστούν ο αιτών και ο εισαγγελέας.
Άρθρο 540. - Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Σε περίπτωση που
γίνει δεκτή η αίτηση για αποζηµίωση, επιδικάζεται στον αιτούντα
αµετακλήτως κατ’ αποκοπή αποζηµίωση συνολικά για τεκµαρτή
περιουσιακή ζηµία και για ηθική βλάβη, η οποία δεν µπορεί να
είναι κατώτερη των είκοσι (20) ευρώ ούτε ανώτερη των πενήντα
(50) ευρώ την ηµέρα και της οποίας το ύψος προσδιορίζεται
αφού ληφθεί υπόψη και η οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Το κατώτερο και το ανώτερο όριο της
αποζηµίωσης µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 541. - Υποκατάσταση του Δηµοσίου στα δικαιώµατα
του ζηµιωµένου. Έως το ποσό της αποζηµίωσης που πληρώθηκε, το Δηµόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώµατα
του ζηµιωµένου, ως ειδικός διάδοχος, εναντίον οποιουδήποτε
που µε παράνοµη ενέργεια έγινε αίτιος να καταδικασθεί ή προσωρινά να κρατηθεί αυτός που ζηµιώθηκε. Οι δικαστικοί λειτουργοί που λαµβάνουν τις αποφάσεις τους σύµφωνα µε τον νόµο
δεν ευθύνονται για καταδίκη ή προσωρινή κράτηση που επέβαλαν, εκτός αν δεν ενήργησαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους
και θεµελιώνεται σε βάρος τους ποινικό αδίκηµα, για το οποίο
καταδικάστηκαν αµετάκλητα.
Άρθρο 542. - Εφαρµογή και στον Άρειο Πάγο και στα στρατιωτικά δικαστήρια. 1. Οι διατάξεις των άρθρων 535. - 540 εφαρµόζονται ανάλογα και από τον Άρειο Πάγο, όταν αυτός απαλλάσσει
εκείνον που καταδικάσθηκε ή παραπέµφθηκε για κακούργηµα ή
πληµµέληµα.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 535-540 εφαρµόζονται και από τα
στρατιωτικά δικαστήρια.
Άρθρο 543. - Επιστροφή αποζηµίωσης. Σε περίπτωση µεταγενέστερης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης λόγω επανάληψης της διαδικασίας κατά εκείνου που είχε αθωωθεί
αµετάκλητα, αυτοί που εισέπραξαν την αποζηµίωση είναι υποχρεωµένοι να την επιστρέψουν προς το Δηµόσιο.
Άρθρο 544. - Αναλογική εφαρµογή και σε περίπτωση κατάσχεσης και δέσµευσης περιουσίας. Οι διατάξεις των άρθρων 535540 εφαρµόζονται ανάλογα και για την αποκατάσταση της
περιουσιακής και ηθικής βλάβης που προκαλείται από την επιβολή κατάσχεσης ή τη δέσµευση περιουσίας στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, εφόσον εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι αυτή
δεν ήταν δικαιολογηµένη. Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης, εντός των ορίων του άρθρου 540,
λαµβάνεται υπόψη η διάρκεια της δέσµευσης του πράγµατος ή
της περιουσίας και η αξία της.
ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
Άρθρο 545. - Πότε η απόφαση είναι εκτελεστή. Η καταδικαστική απόφαση και κάθε διάταξη του δικαστή ή του εισαγγελέα
εκτελείται µόλις γίνει αµετάκλητη, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις.
Άρθρο 546. - Πότε η απόφαση είναι αµετάκλητη. Αµετάκλητη
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είναι η απόφαση κατά της οποίας δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο ή
δεν ασκήθηκε µέσα στην νόµιµη προθεσµία το επιτρεπόµενο ένδικο µέσο ή ασκήθηκε εµπρόθεσµα και απορρίφθηκε.
Άρθρο 547. - Πότε εκτελείται η αθωωτική απόφαση. Η αθωωτική απόφαση εκτελείται µόλις απαγγελθεί, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ο νόµος ορίζει διαφορετικά.
Άρθρο 548. - Πότε εκτελείται η προπαρασκευαστική απόφαση.
Η προπαρασκευαστική απόφαση εκτελείται µόλις απαγγελθεί. Το
δικαστήριο µπορεί πάντοτε να ανακαλεί αυτές τις αποφάσεις του,
εκτός αν λύεται µε αυτές οριστικά ένα ζήτηµα.
Άρθρο 549. - Ποιοι φροντίζουν για την εκτέλεση της απόφασης.
1. Για την εκτέλεση της απόφασης φροντίζει αυτεπαγγέλτως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που την έχει εκδώσει.
2. Ο επιφορτισµένος µε την εκτέλεση µπορεί να εξουσιοδοτήσει
άλλον εισαγγελέα, ιδίως όταν ο καταδικασµένος διαµένει έξω από
την έδρα του επιφορτισµένου µε την εκτέλεση και ο τελευταίος
εγκρίνει την έκτιση της ποινής σε φυλακή έξω από την περιφέρειά
του.
3. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του άρθρου
158 ανακοινώνονται στους προϊσταµένους τους µόλις εκτελεστούν.
4. Για την εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων ανηλίκων
φροντίζει αυτεπαγγέλτως ο αρµόδιος εισαγγελέας ανηλίκων και,
αν η απόφαση έχει εκδοθεί από το εφετείο ανηλίκων, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου αυτού, ο οποίος µπορεί να αναθέσει την
εκτέλεση στον εισαγγελέα ανηλίκων. Επίσης ο ίδιος εισαγγελέας
επιβλέπει την εφαρµογή των αναµορφωτικών και θεραπευτικών
µέτρων, καθώς και τον περιορισµό στα ειδικά καταστήµατα κράτησης νέων.
Άρθρο 550. - Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων
για το ίδιο έγκληµα. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αµετάκλητες αποφάσεις εναντίον του ίδιου προσώπου για την
ίδια πράξη, εκτελείται µόνο εκείνη που επιβάλλει την ελαφρότερη
ποινή. Αν υπάρχει αµφιβολία γι’ αυτό, αποφαίνεται το αρµόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία του άρθρου 561. Με την εκτέλεση
της απόφασης που επιβάλλει την ελαφρότερη ποινή, ακυρώνονται
αυτοδικαίως όλες οι άλλες αποφάσεις.
Άρθρο 551. - Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων
για διαφορετικά εγκλήµατα. 1. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά
του ίδιου προσώπου περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις για
διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν, εφαρµόζονται οι ορισµοί
του Ποινικού Κώδικα για τη συρροή.
2. Αν στις καταδίκες που απαγγέλθηκαν η κατά την επόµενη παράγραφο ποινή βάσης επιβλήθηκε από το τριµελές ή µονοµελές
πληµµελειοδικείο, αρµόδιο για να καθορίσει τη συνολική ποινή
που πρέπει να εκτιθεί είναι το µονοµελές πληµµελειοδικείο. Σε
κάθε άλλη περίπτωση αρµόδιο είναι το µονοµελές εφετείο.
3. 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.
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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατά της απόφασης επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασµένο
και τον εισαγγελέα.
Άρθρο 552. - Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής.
1. Η έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε µε την αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα και των ειδικών νόµων για την εκτέλεση των ποινών. Για την παράδοση εκείνου που καταδικάστηκε στη φυλακή,
προκειµένου να εκτίσει την στερητική της ελευθερίας ποινή, συντάσσεται έκθεση, υπογραφόµενη από το όργανο της δηµόσιας
δύναµης που τον παραδίδει και από τον διευθυντή της φυλακής
που τον παραλαµβάνει. Η έκθεση επισυνάπτεται στη δικογραφία.
2. Αν ο καταδικασµένος σε ποινή στερητική 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.
Άρθρο 553. - Βεβαίωση χρηµατικών ποινών. 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.
Άρθρο 554. - Λήξη της ποινής. Ο χρόνος λήξης της στερητικής
της ελευθερίας ποινής προσδιορίζεται, κατά τους ορισµούς του
Ποινικού Κώδικα, από εκείνον που έχει την επιµέλεια της εκτέλεσης, ο οποίος και τον αναγράφει στο αντίγραφο της απόφασης,
που παραδίδεται στον διευθυντή της φυλακής.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΗΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 555. - Υποχρεωτική αναβολή της εκτέλεσης. 1. Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής αναβάλλεται, αν ο καταδικασθείς παρουσίασε µετά την καταδίκη του ψυχική ή
διανοητική διαταραχή τέτοιας έντασης, ώστε να µην έχει συνείδηση της εκτελούµενης ποινής. Ταυτόχρονα διατάσσεται η νοσηλεία του σε δηµόσιο ψυχιατρικό ή γενικό νοσοκοµείο. Το άρθρο
70 ΠΚ εφαρµόζεται αναλόγως. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας ο καταδικασθείς εκτίει την ποινή του, από την οποία αφαιρείται ο χρόνος νοσηλείας του.
2. Την κατά την προηγούµενη παράγραφο αναβολή διατάσσει
ύστερα από αίτηση του καταδίκου ή του εισαγγελέα το δικαστήριο
που εξέδωσε την απόφαση. Σε περίπτωση περισσότερων αποφάσεων διάφορων δικαστηρίων την αναβολή διατάσσει το κατά το
άρθρο 551 αρµόδιο δικαστήριο.
3. Στην περίπτωση του άρθρου τούτου ο εισαγγελέας που έχει
την επιµέλεια της εκτέλεσης οφείλει να διατάξει προηγουµένως
την εξέταση του καταδίκου από δύο γιατρούς, αν είναι δυνατό ειδικούς.
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, 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 εκτέλεση της ποινής εµφανίζεται ως υπέρµετρα
σκληρή µεταχείριση και ε) αν η ποινή έχει µετατραπεί σε χρηµα-
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τική 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
µε αιτιολογηµένη διάταξή του ο εισαγγελέας που έχει την επιµέλεια εκτέλεσης της ποινής, είτε αυτεπαγγέλτως είτε µε αίτηση του
καταδίκου.
Άρθρο 557. - Διακοπή της εκτέλεσης της ποινής. 1. Η εκτέλεση
της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής που έχει αρχίσει µπορεί
να διακοπεί στις περιπτώσεις της παρ. 1 στοιχ. α’ και δ’ του προηγουµένου άρθρου και των παρ. 2 και 7 του άρθρου αυτού.
2. Αν εκείνος που εκτίει την ποινή νοσηλεύεται σε νοσοκοµείο
σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη νοσηλεία των κρατουµένων και
αν εξαιτίας βαριάς νόσου βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, ώστε η
συνέχιση της νοσηλείας του σε οποιοδήποτε τέτοιο νοσοκοµείο
να µην µπορεί να αποτρέψει ανήκεστη βλάβη της υγείας του ή κίνδυνο της ζωής του, µπορεί, αν η αποτροπή είναι δυνατή µε νοσηλεία του σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυµα που κατονοµάζεται ειδικά,
να ζητήσει να εισαχθεί σε αυτό για να συνεχίσει µε δικές του δαπάνες τη νοσηλεία του. Η κατ’ οίκον νοσηλεία αποκλείεται.
3. Το αρµόδιο δικαστήριο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση του
καταδίκου ή του εισαγγελέα. Ο κατάδικος κλητεύεται ή αντιπροσωπεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 551 παρ. 4. Η απόφαση πρέπει
να έχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και εκδίδεται
ύστερα από: α) γνώµη δύο ιατροδικαστών, ή, αν δεν υπάρχουν,
δύο γιατρών υπαλλήλων του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου σχετικά µε την ανάγκη να εισαχθεί ο κρατούµενος
στο νοσηλευτικό ίδρυµα που προτείνεται από αυτόν, β) γνώµη
του νοσοκοµείου στο οποίο νοσηλεύεται ο αιτών και γ) δήλωση
του νοσηλευτικού ιδρύµατος που υποδεικνύεται από τον αιτούντα ότι µπορεί αυτό να αναλάβει τη νοσηλεία του.
4. Αν το δικαστήριο δεχτεί την αίτηση, διατάσσει να διακοπεί
έως πέντε µήνες η εκτέλεση της ποινής. Ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου ή του εισαγγελέα, που υποβάλλεται πριν από
τη λήξη του πενταµήνου, το ίδιο δικαστήριο µπορεί κάθε φορά
να παρατείνει τον παραπάνω χρόνο ως πέντε µήνες, αν η ανάγκη
διακοπής εξακολουθεί να υπάρχει. Η διακοπή διατάσσεται µε τον
όρο της συνεχούς παραµονής και νοσηλείας του καταδίκου στο
νοσηλευτικό ίδρυµα που έχει οριστεί. Για την εξασφάλισή της
µπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει και οποιονδήποτε άλλον όρο.
5. Αντίγραφο της απόφασης επιδίδεται στον κατάδικο και στον
διοικητικό διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύµατος που έχει οριστεί. Η διακοπή της εκτέλεσης της ποινής αρχίζει από την ηµέρα
που ο κατάδικος εισάγεται στο ίδρυµα. Για την εισαγωγή ή µεταφορά συντάσσεται έκθεση, που την υπογράφουν ο παραπάνω
διευθυντής (ή ο αναπληρωτής του), ο κατάδικος και το όργανο
που µετέφερε τον κρατούµενο.
6. Ο κρατούµενος τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις ενός έτους
αν παραβεί µε πρόθεση οποιονδήποτε όρο που του είχε τεθεί,
οπότε και παύει αυτοδικαίως η ισχύς της απόφασης που διέταξε
τη διακοπή της ποινής. Με την ίδια ποινή τιµωρείται επίσης ο διοικητικός διευθυντής του νοσηλευτικού ιδρύµατος, αν µε πρόθεση παρέλειψε να ειδοποιήσει χωρίς χρονοτριβή τον αρµόδιο
εισαγγελέα πληµµελειοδικών για κάθε διακοπή της νοσηλείας
του καταδίκου και για κάθε έξοδό του από αυτό ή αν σε οποιαδήποτε στιγµή εναντιώθηκε στη διενέργεια ελέγχου για τα παραπάνω στο ίδρυµα. Αν οι πράξεις αυτές τελέστηκαν από
αµέλεια, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση έως έξι µηνών.
7. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η διακοπή που έχει
διαταχθεί κατά τις παρ. 2-4 δεν µπορεί να αποτρέψει ανήκεστη
βλάβη της υγείας ή κίνδυνο της ζωής και αν η αποτροπή αυτή
µπορεί πραγµατικά να επιτευχθεί µε την κατ’ οίκον νοσηλεία, το
δικαστήριο έπειτα από αίτηση του καταδίκου µπορεί για τον
σκοπό αυτό να διατάξει να διακοπεί η εκτέλεση της ποινής. Κατά
τα άλλα εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 αυτού του
άρθρου.
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8. Ο εισαγγελέας διατάσσει την εκτέλεση της ποινής που διακόπηκε, µόλις λήξει ο χρόνος της διακοπής ή της παράτασης.
9. Την κατά το άρθρο αυτό διακοπή της ποινής διατάσσει: α)
στην περίπτωση της παρ. 1 στοιχ. α’ και δ’ του προηγούµενου
άρθρου ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής, και β) στην περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
το τριµελές πληµµελειοδικείο του τόπου έκτισης της ποινής, γ)
στην περίπτωση της παρ. 7 το τριµελές εφετείο, στην περιφέρεια
του οποίου εκτίεται η ποινή.
10. Αν µετά τη διακοπή της ποινής πρόκειται να εκτελεστεί
κατά του καταδικασθέντος στερητική της ελευθερίας ποινή, για
πράξεις που τελέστηκαν πριν την διακοπή, τότε δεν χωρεί εκτέλεση αυτών, µέχρι να εκλείψει ο λόγος της διακοπής.
Άρθρο 558. - Ένδικα µέσα. Κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων που είναι αρµόδια για την αναβολή ή την διακοπή της ποινής δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο, εκτός από την περίπτωση του
άρθρου 555, κατά την οποία επιτρέπεται µόνο το ένδικο µέσο
της έφεσης κατά τους γενικούς ορισµούς. Κατά της διάταξης
του εισαγγελέα που είναι αρµόδιος σύµφωνα µε το άρθρο 557
παρ. 9 περ. α’ επιτρέπεται σε αυτόν που έκανε την αίτηση να
προσφύγει στο δικαστήριο όπου υπηρετεί ο εισαγγελέας. Στο δικαστήριο αυτό µπορεί και ο εισαγγελέας να παραπέµψει την αίτηση, αν αµφιβάλλει ή διστάζει να αποφασίσει για µία από τις
περιπτώσεις της αρµοδιότητάς του. Για την προσφυγή του αιτούντος και την αµφιβολία ή τον δισταγµό του εισαγγελέα το δικαστήριο αποφασίζει αµετάκλητα.
Άρθρο 559 . - Εγγύηση για την αναβολή της ποινής. Στις περιπτώσεις β’ και γ’ του άρθρου 556 εκείνος που διατάσσει την αναβολή µπορεί να υποχρεώσει αυτόν που καταδικάστηκε στην
καταβολή χρηµατικής εγγύησης ή και στην άµεση εξόφληση των
δικαστικών εξόδων και της χρηµατικής ποινής που τυχόν επιβλήθηκε ταυτόχρονα. Μόλις λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την
αναβολή, εκείνος που καταδικάστηκε έχει υποχρέωση να εµφανιστεί στον εισαγγελέα για να εκτίσει την ποινή και µόλις εµφανιστεί του επιστρέφεται η εγγύηση. Διαφορετικά, αυτή
περιέρχεται στο δηµόσιο µε απόφαση του δικαστηρίου όπου
υπηρετεί ο επιφορτισµένος µε την εκτέλεση της απόφασης εισαγγελέας (άρθρο 549 παρ. 1 και 2). Κατά της απόφασης αυτής
επιτρέπεται σε αυτόν που καταδικάστηκε µόνο το ένδικο µέσο
της έφεσης σύµφωνα µε τις γενικές για αυτήν διατάξεις.
Άρθρο 560. - Εκτέλεση της ποινής που έχει αναβληθεί ή διακοπεί. 1. Η εκτέλεση της ποινής που έχει αναβληθεί ή διακοπεί
αποφασίζεται από το δικαστήριο ή τον εισαγγελέα που έχουν αρµοδιότητα για τη χορήγησή τους, αµέσως µόλις παύσουν να
υπάρχουν οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ή στη διακοπή
ή µόλις περάσει η καθορισµένη διάρκειά της.
2. Ο χρόνος της αναβολής ή της διακοπής της ποινής δεν υπολογίζεται στη διάρκειά της, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 555 παρ. 1.
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Άρθρο 561. - Αµφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασµένου. 1. Αν προκύπτουν αµφιβολίες ως προς την ταυτότητα εκείνου που έχει συλληφθεί για να εκτίσει ποινή ή εκείνου που
δραπέτευσε από τις φυλακές, ενώ την εξέτιε, ο εισαγγελέας
πληµµελειοδικών του τόπου όπου έγινε η σύλληψη εξετάζει εκείνον που έχει συλληφθεί και ενεργεί κάθε έρευνα ή εξέταση χρήσιµη για την βεβαίωση της ταυτότητας. Αν ο εισαγγελέας
βεβαιωθεί ότι αυτός που έχει συλληφθεί δεν είναι το πρόσωπο
που καταδικάστηκε, διατάσσει µε αιτιολογηµένη διάταξη την
άµεση απόλυσή του. Αν έχει δισταγµούς ή αν αυτός που έχει
συλληφθεί επιµένει ότι δεν είναι το πρόσωπο που καταδικάστηκε
ή εκείνος που δραπέτευσε, ο εισαγγελέας προκαλεί απόφαση
του δικαστηρίου πληµµελειοδικών όπου υπηρετεί και αυτό εφαρµόζει, αν υπάρχει περίπτωση, το άρθρο 77.

7902

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2. Αν αυτός εναντίον του οποίου γίνεται η εκτέλεση έχει το
ονοµατεπώνυµο του καταδικασµένου που αναγράφεται στην
απόφαση, δεν είναι όµως εκείνος που κατηγορήθηκε ότι τέλεσε
την αξιόποινη πράξη για την οποία επακολούθησε καταδίκη και
ο οποίος έχει στην πραγµατικότητα άλλο ονοµατεπώνυµο, ο
κατά την προηγούµενη παράγραφο εισαγγελέας προκαλεί απόφαση του κατά το άρθρο 145 παρ. 2 αρµόδιου δικαστηρίου. Το
δικαστήριο βεβαιώνει το γεγονός αυτό και διορθώνει το ονοµατεπώνυµο του καταδικασµένου, το οποίο έχει αναγραφεί εσφαλµένα στην εκτελούµενη απόφαση, ή και άλλα στοιχεία της
ταυτότητάς του (άρθρα 76 και 145 παρ. 2), µε την προϋπόθεση
όµως ότι ο πραγµατικά ένοχος είχε κληθεί στην συζήτηση
ύστερα από την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση, έστω
και µε το όνοµα που εσφαλµένα είχε αναγραφεί σε αυτήν. Αν δεν
είχε κληθεί, εφαρµόζεται υπέρ εκείνου που εσφαλµένα καταδικάστηκε η διάταξη της παρ. 1 αριθµ. 2 του άρθρου 525 για την
επανάληψη της διαδικασίας και στο µεταξύ αναστέλλεται η εκτέλεση της σε βάρος του απόφασης.
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.
Άρθρο 563. - Διαδικασία. Στις περιπτώσεις των άρθρων 561 και
562 ο καταδικασµένος κλητεύεται στο δικαστήριο σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 551. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου
επιτρέπεται στον εισαγγελέα και στον καταδικασµένο το ένδικο
µέσο της αναίρεσης.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
Άρθρο 564. - Πότε παύει η εκτέλεση της ποινής. Η εκτέλεση
της ποινής που επιβλήθηκε παύει: α) αν πεθάνει ο καταδικασµένος β) αν απονεµηθεί χάρη.
Άρθρο 565. - Πότε εξαλείφεται η ποινή. Η ποινή που επιβλήθηκε εξαλείφεται: α) µε την παραγραφή, σύµφωνα µε όσα ορίζει
ο ποινικός κώδικας και β) µε την αµνηστία.
Άρθρο 566. - Πώς εφαρµόζονται η αµνηστία και η χάρη. Αρµόδιο για κάθε αµφιβολία ή αµφισβήτηση σχετικά µε την αµνηστία ή τη χάρη που δόθηκε είναι το κατά το άρθρο 562
δικαστήριο, που δεν µπορεί να εξετάσει κανένα άλλο ζήτηµα σχετικό µε την κατηγορία, αν αυτό δεν είναι απολύτως αναγκαίο για
την εφαρµογή του ευεργετήµατος. Ο κατάδικος και ο εισαγγελέας µπορούν να ασκήσουν κατά της απόφασης του δικαστηρίου
το ένδικο µέσο της αναίρεσης.
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ
Άρθρο 567. - Ποιος και πώς ασκεί την εποπτεία. 1. Ο εισαγγελέας των πληµµελειοδικών του τόπου όπου εκτίεται η ποινή,
ασκεί τις προβλεπόµενες στον κώδικα βασικών κανόνων για τη
µεταχείριση των κρατουµένων αρµοδιότητές του και µεριµνά για
την έκτιση της ποινής και την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα αυτού, του ποινικού κώδικα
και των ειδικών νόµων για την εκτέλεση ποινών.
2. Για την άσκηση των κατά την παρ. 1 αρµοδιοτήτων του ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών επισκέπτεται τη φυλακή τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. Κατά τις επισκέψεις αυτές δέχεται
κρατουµένους που έχουν ζητήσει ακρόαση.
3. Στις φυλακές Πειραιώς (Κορυδαλλού), Θεσσαλονίκης (Διαβατών), Πατρών (Αγίου Στεφάνου) και Λάρισας, τις κατά τις παρ.

1 και 2 αρµοδιότητες ασκεί αντεισαγγελέας εφετών, επικουρούµενος από έναν εισαγγελέα πληµµελειοδικών, ο οποίος τον αναπληρώνει όταν δεν υπάρχει ή σε περίπτωση κωλύµατος ή
απουσίας του. Οι εισαγγελείς αυτοί ορίζονται για ένα έτος από
εκείνους που υπηρετούν στις οικείες εισαγγελίες µε απόφαση
του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου, στην οποία προβλέπεται
ολική ή µερική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά τους και εγκαθίστανται στο σωφρονιστικό κατάστηµα. Η θητεία τους µπορεί
να παραταθεί για ένα ακόµη έτος.
ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 568. - Οργάνωση Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου.
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζονται: α) οι υπηρεσίες στις οποίες τηρείται το ποινικό µητρώο και ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και
επιθεώρησής τους, β) ο τρόπος σύνταξης, θεώρησης, ταξινόµησης, εκκαθάρισης, καταστροφής και αντικατάστασης των δελτίων ποινικού µητρώου, γ) τα στοιχεία ταυτότητας που
αναγράφονται στα δελτία ποινικού µητρώου και ο τρόπος εξακρίβωσής τους, δ) ο τύπος των αντιγράφων που εκδίδονται από
το ποινικό µητρώο και κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των άρθρων 568 έως 575, ε) η εφαρµογή µηχανογραφικού
συστήµατος στην τήρηση του ποινικού µητρώου.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, συνιστάται υπηρεσία Γενικού Ποινικού Μητρώου.
Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί παράλληλα µε τις περιφερειακές
υπηρεσίες ποινικού µητρώου και τηρεί δελτία ποινικού µητρώου
για όλη την επικράτεια και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον
τόπο γέννησης του προσώπου το οποίο αφορά το δελτίο.
Άρθρο 569. - Τρόπος τήρησης του ποινικού µητρώου.
1.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του µηχανογραφικού συστήµατος κατά το άρθρο 568 παρ. 1 εδ. ε’, το ποινικό µητρώο αποτελείται από δελτία.
2. Σε κάθε δελτίο ποινικού µητρώου αναγράφονται τα εξής:
α) τα στοιχεία της ταυτότητας που είναι αναγκαία για την εξατοµίκευση του προσώπου στο οποίο αφορά το δελτίο και ιδίως
το πλήρες ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, την ηµεροµηνία, την πόλη και το κράτος γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, το τυχόν προηγούµενο ονοµατεπώνυµο ή
ψευδώνυµο, τον αριθµό και το είδος των εγγράφων ταυτοποίησης και τον αριθµό φορολογικού µητρώου. Αν πρόκειται για έγγαµο, αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο του συζύγου.
β) οι ακόλουθες αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις ή
βουλεύµατα:
βα) κάθε απόφαση για κακούργηµα ή πληµµέληµα για το
οποίο έχει επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, µε τις παρεπόµενες
ποινές και τα µέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί,
ββ) κάθε απόφαση µε την οποία επιβάλλεται περιορισµός σε
ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων,
βγ) κάθε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που ανακοινώθηκε
επίσηµα, αν αφορά πράξη που χαρακτηρίζεται από την ελληνική
ποινική νοµοθεσία ως κακούργηµα ή πληµµέληµα,
βδ) κάθε απόφαση ή βούλευµα που απαλλάσσει τον κατηγορούµενο ως ανίκανο για καταλογισµό µε τα αναπληρωµατικά της
κύριας ποινής µέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε απόφαση ή
βούλευµα που απαλλάσσει τον κατηγορούµενο λόγω έµπρακτης
µετάνοιας, εφόσον και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η απειλούµενη ποινή είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών,
βε) αν έχει ανασταλεί η εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας, γίνεται σχετική µνεία. Επίσης, γίνεται µνεία της ηµεροµηνίας κατά την οποία η απόφαση κατέστη αµετάκλητη,
γ) ο χρόνος τέλεσης της αξιόποινης πράξης.
3. Στα δελτία ποινικού µητρώου εγγράφονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η χάρη µε άρση των συνεπειών της καταδίκης, η παρα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’ - 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

γραφή της πράξης ή της ποινής µε ειδικό νόµο, η αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρους µε ειδικό νόµο, η απόλυση από τις
φυλακές υπό όρο και η µεταβολή ή η άρση των µέτρων ασφαλείας που έχουν επιβληθεί, καθώς και οι αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 550 και 551,
β) η χρονολογία και ο τρόπος απότισης της στερητικής της
ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε για κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο, εφ’ όσον είναι ανώτερη από τρεις µήνες,
γ) η διάταξη του εισαγγελέα που εκδίδεται κατόπιν ποινικής
διαµεσολάβησης σε εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας.
Άρθρο 570. - Έννοια αντιγράφου ποινικού µητρώου. Με την
επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 572, όπου
ο νόµος προβλέπει την έκδοση και τη χορήγηση αντιγράφου
οποιουδήποτε τύπου ή αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, παρέχεται αντίγραφο γενικής χρήσης.
Άρθρο 571. - Αντίγραφα ποινικού µητρώου. 1. Οι υπηρεσίες
που τηρούν ποινικό µητρώο εκδίδουν από αυτό δύο τύπους αντιγράφων: α) το αντίγραφο δικαστικής χρήσης, β) το αντίγραφο
γενικής χρήσης.
2. Στο αντίγραφο δικαστικής χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόµενο όλων των δελτίων ποινικού µητρώου εκτός από εκείνα
που έχουν παύσει να ισχύουν.
3. Στο αντίγραφο γενικής χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόµενο όλων των δελτίων ποινικού µητρώου, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, εκτός από εκείνα:
α) που αναγράφουν χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς
εργασίας ή ποινή φυλάκισης έως έξι µήνες, µετά την πάροδο
τριών ετών,
β) που αναγράφουν ποινή φυλάκισης πέραν των έξι µηνών ή
ποινή περιορισµού σε ψυχιατρικό κατάστηµα, µετά την πάροδο
οκτώ ετών,
γ) που αναγράφουν κάθειρξη, µετά την πάροδο είκοσι ετών.
4. Οι προθεσµίες της προηγούµενης παραγράφου αρχίζουν
από την απότιση της ποινής. Αν επήλθε µεταγενέστερη καταδίκη
για πληµµέληµα ή κακούργηµα, οι προθεσµίες αυτές αρχίζουν
από την απότιση της νέας ποινής.
5. Η ποινή θεωρείται ότι αποτίθηκε και όταν: α) µετατράπηκε
σε χρηµατική, από την ηµέρα καταβολής του ποσού της µετατροπής, β) χαρίστηκε, από την έκδοση του οικείου προεδρικού
διατάγµατος, γ) χορηγήθηκε απόλυση, από την επιτυχή πάροδο
του χρόνου δοκιµασίας.
6. Αν η καταδικαστική απόφαση δεν εκτελέστηκε, οι πιο πάνω
προθεσµίες αρχίζουν από την παραγραφή της.
7. Κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται για πρώτη καταδίκη ή για καταδίκη που αφορά: α) έγκληµα από αµέλεια ή β) έγκληµα µε
δόλο, για το οποίο ο νόµος απειλεί ποινή φυλάκισης µέχρι ένα
έτος ή χρηµατική ποινή, οι προθεσµίες που προβλέπουν τα εδ.
α’ έως και γ’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού µπορούν να συντµηθούν στο µισό, µε διάταξη του αρµόδιου κατά το άρθρο 575 εισαγγελέα πληµµελειοδικών, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου. Η σύντµηση παρέχεται, αν υπάρχει προσδοκία
έντιµου βίου στο µέλλον.
8. Αν µαζί µε την ποινή τη στερητική της ελευθερίας έχουν επιβληθεί παρεπόµενες ποινές ή µέτρα ασφαλείας, δεν καταχωρίζονται στο αντίγραφο γενικής χρήσης στις περιπτώσεις που η
κύρια ποινή δεν καταχωρίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3.
9. Ο αρµόδιος για την έκδοση του ποινικού µητρώου υπάλληλος οφείλει να αναγράφει στο τριπλότυπο καταβολής της ποινής
που έχει µετατραπεί σε χρηµατική τα στοιχεία ταυτότητας και
τον τόπο και ηµεροµηνία γέννησης του καταδικασµένου. Αντίγραφο του τριπλότυπου αυτού αποστέλλεται, στο γραµµατέα
ποινικού µητρώου του τόπου γέννησης του καταδικασµένου,
καθώς και στην υπηρεσία που τηρεί το Γενικό Ποινικό Μητρώο.
Σε περίπτωση αποφυλάκισης καταδίκου ο διευθυντής των φυλακών οφείλει να ενηµερώνει για την αποφυλάκιση αυτήν το γραµµατέα ποινικού µητρώου του τόπου γέννησης του
αποφυλακιζόµενου, καθώς και την υπηρεσία που τηρεί το Γενικό
Ποινικό Μητρώο.
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Άρθρο 572. - Έκδοση αντιγράφων δικαστικής και γενικής χρήσης. 1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης χορηγείται µόνο:
α) στον εισαγγελέα, τον τακτικό ανακριτή ή τον επίτροπο του
στρατοδικείου, για δικαστική αποκλειστικά χρήση,
β) στους διευθυντές φυλακών και άλλων σωφρονιστικών ή θεραπευτικών καταστηµάτων για κρατούµενο που µε αµετάκλητη
απόφαση εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλεται
σε µέτρο ασφάλειας,
γ) στις αλλοδαπές αρχές που ασκούν ποινική δικαιοδοσία,
εφόσον υπάρχει υποχρέωση δικαστικής συνδροµής,
δ) στις δηµόσιες υπηρεσίες, πολιτικές, στρατιωτικές, στις εκκλησιαστικές αρχές, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισµούς, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή σε τράπεζες, µόνο στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία,
ε) στις αλλοδαπές πρεσβείες ή προξενεία που έχουν διαπιστευθεί στην Ελλάδα για όσους πρόκειται να µεταναστεύσουν,
στ) για το διορισµό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών
όλων των βαθµίδων, οργάνων των Σωµάτων Ασφαλείας και των
υποψηφίων για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, το οποίο αποστέλλεται απευθείας στο αρµόδιο όργανο.
2. Το δελτίο ποινικού µητρώου επισυνάπτεται υποχρεωτικά µε
ευθύνη του αρµόδιου γραµµατέα σε κάθε δικογραφία για εγκλήµατα αρµοδιότητας τριµελούς πληµµελειοδικείου και άνω, µέσα
σε σφραγιστό αδιαφανή φάκελο και αποσφραγίζεται µόνο µετά
την απαγγελία της περί ενοχής απόφασης του δικαστηρίου, γενοµένης ειδικής µνείας στα πρακτικά. Σε περίπτωση ασκήσεως
εφέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης το δελτίο ποινικού
µητρώου σφραγίζεται και πάλι µε ευθύνη του γραµµατέα της
έδρας του εκδόντος την απόφαση δικαστηρίου, σε αδιαφανή φάκελο, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των ορισµών του προηγούµενου εδαφίου. Τα αυτά ισχύουν σε περίπτωση επανεκδίκασης
της υπόθεσης κατ’ ουσία µετ’ αναίρεση. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων από το δικαστικό γραµµατέα συνεπάγεται την
πειθαρχική του ευθύνη.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, µπορεί να ορισθεί ότι αντίγραφο ποινικού µητρώου
δικαστικής χρήσης εκδίδεται και για διορισµό σε οποιαδήποτε
άλλη δηµόσια υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο
του δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 573. - Καταστροφή δελτίων ποινικού µητρώου. 1. Τα
δελτία ποινικού µητρώου παύουν να ισχύουν και αποκλείεται η
χρησιµοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό στις ακόλουθες
µόνο περιπτώσεις:
α) όταν το πρόσωπο το οποίο αφορά η εγγραφή πεθάνει ή
συµπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας του,
β) όταν η απόφαση, για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού µητρώου, ακυρωθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή η
πράξη αµνηστευθεί ή απονεµηθεί χάρη µε ολική άρση των συνεπειών κατ’ άρθρο 47 παρ. 2 του Συντάγµατος, ή µε ρητή διάταξη
µεταγενέστερου νόµου, η πράξη παύει να είναι αξιόποινη ή για
οιονδήποτε λόγο επέλθει οριστική παύση της ποινικής δίωξης,
γ) αν µε την καταδικαστική απόφαση για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού µητρώου χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής, σύµφωνα µε το άρθρο 99 ΠΚ, µετά την πάροδο
πέντε ετών από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, εφ’ όσον η αναστολή δεν έχει αρθεί ή ανακληθεί,
δ) αν το δελτίο έχει συνταχθεί µετά από απόφαση που επιβάλλει σε ανήλικο ποινή περιορισµού σε σωφρονιστικό κατάστηµα,
πέντε έτη µετά την απότιση της ποινής µε οποιοδήποτε τρόπο,
εφόσον ο ελάχιστος χρόνος περιορισµού που έχει επιβληθεί δεν
υπερβαίνει το έτος, και οκτώ έτη αν υπερβαίνει το έτος, εκτός
αν στο διάστηµα αυτό επέλθει νέα καταδίκη. Σε περίπτωση απόλυσης υπό όρους από το σωφρονιστικό κατάστηµα, η πιο πάνω
πενταετία ή οκταετία αρχίζει από τη συµπλήρωση του χρόνου
δοκιµασίας,
ε) αν µε την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε χρηµατική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή ποινή φυλάκισης µέχρι
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ένα µήνα, για αδίκηµα εκ δόλου ή δύο µήνες για αδίκηµα εξ αµελείας, µετά την πάροδο δέκα ετών από την απότιση της ποινής
µε οποιονδήποτε τρόπο, εφόσον ο υπαίτιος δεν έχει καταδικαστεί πάλι για κακούργηµα ή πληµµέληµα.
2. Οι υπηρεσίες που τηρούν ποινικό µητρώο, προβαίνουν κάθε
έξι µήνες σε εκκαθάρισή του από τα δελτία που παύουν να
ισχύουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. Μετά την εξάµηνη περιοδική εκκαθάριση είτε καταστρέφονται τα ανίσχυρα δελτία είτε, στην περίπτωση εφαρµογής
µηχανογραφικού συστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 568 παρ. 1
εδ. ε’, διαγράφεται από τη µνήµη του ηλεκτρονικού υπολογιστή
η ανίσχυρη εγγραφή.
3. Στις περιπτώσεις των εδ. α’ έως και γ’ της παρ. 1 τα δελτία
ποινικού µητρώου καταστρέφονται αµέσως µόλις διαπιστωθεί η
συνδροµή του σχετικού λόγου. Στις περιπτώσεις των εδ. δ’ και
ε’ της ίδιας παραγράφου, τα δελτία ποινικού µητρώου καταστρέφονται κατά την πρώτη περιοδική εκκαθάριση µετά τη διαπίστωση της συνδροµής του σχετικού λόγου. Η καταστροφή
διατάσσεται µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα.
Άρθρο 574. - Απαγόρευση ανακοίνωσης. 1. Υπάλληλος, ο
οποίος λόγω των καθηκόντων του έχει πληροφορηθεί το περιεχόµενο δελτίων ποινικού µητρώου και το ανακοινώνει σε πρόσωπο που δεν δικαιούται να λάβει γνώση, τιµωρείται µε φυλάκιση
τριών µηνών έως δύο έτη. Ως ανακοίνωση θεωρείται και η χορήγηση αντιγράφου ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης αντί για
αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
2. Η σύνταξη ή καταχώριση δελτίων ποινικού µητρώου γίνεται
µέσα σε τρεις µήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ηµέρα που ανέκυψε η σχετική υπηρεσιακή υποχρέωση.
Άρθρο 575. - Αµφισβητήσεις - Διορθώσεις εσφαλµένων εγγραφών. 1. Κάθε αµφισβήτηση σχετική µε τις διατάξεις του νόµου
αυτού επιλύεται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του
τόπου της γέννησης του ενδιαφεροµένου και όταν πρόκειται για
πρόσωπα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, του εισαγγελέα πληµµελειοδικών Αθηνών.
2. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µέσα σε ένα µήνα από την επίδοση σε αυτόν της παραπάνω διάταξης να προσφύγει στο οικείο
συµβούλιο πληµµελειοδικών, που αποφαίνεται αµετάκλητα.
3. Το συµβούλιο πληµµελειοδικών αποφασίζει αµετάκλητα,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου ή του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, τη διόρθωση στο δελτίο ποινικού µητρώου είτε
εσφαλµένης εγγραφής είτε των στοιχείων της ταυτότητας του
προσώπου που αφορά το δελτίο. Αν η αίτηση διόρθωσης εσφαλµένης εγγραφής υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών οφείλει να ερευνήσει την βασιµότητά
της µε κάθε µέσο είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω ανακριτικού
υπαλλήλου.
4. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της υπηρεσίας Γενικού
Ποινικού Μητρώου, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου
γέννησης του προσώπου που αφορά το δελτίο ποινικού µητρώου
διαβιβάζει στην υπηρεσία Γενικού Ποινικού Μητρώου κάθε διάταξη ή βούλευµα που εκδίδεται ύστερα από αµφισβήτηση ή αίτηση διόρθωσης εσφαλµένης εγγραφής στο δελτίο ποινικού
µητρώου.
ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 576. - Προκαταβολή των εξόδων. 1. Το δηµόσιο καταβάλλει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να λειτουργήσει η ποινική
δικαιοσύνη.
2. Οι µάρτυρες που αυτεπαγγέλτως κλητεύονται να εµφανιστούν σε δικαστήρια και σε ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές,
οι µάρτυρες που προσκαλούνται κατά το άρθρο 327 παρ. 2 να
εµφανιστούν σε δικαστήριο που συνεδριάζει, εκείνοι που διορίζονται από τις ίδιες αρχές ως πραγµατογνώµονες, διερµηνείς,
φύλακες πραγµάτων που κατασχέθηκαν και µεσεγγυούχοι,
έχουν δικαίωµα σε αποζηµίωση και στα έξοδα γι’ αυτήν τους την
απασχόληση. Τα ποσά των αποζηµιώσεων και των εξόδων και γε-

νικά οι προϋποθέσεις πληρωµής τους, καθώς και η διαδικασία για
την αναγνώριση του δικαιώµατος και της πληρωµής, καθορίζονται
µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών. Με τις ίδιες αποφάσεις µπορεί να τάσσεται αποκλειστική προθεσµία υποβολής των
παραπάνω αξιώσεων, όπως επίσης και να ορίζεται ότι οι µάρτυρες
που κατοικούν στον τόπο που πρέπει να εµφανιστούν, καθώς και
σε απόσταση έως 30 χιλιόµετρα από αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα
ούτε σε αποζηµίωση ούτε στα έξοδα.
3. Για την πληρωµή των δαπανών της λειτουργίας της ποινικής
δικαιοσύνης και ιδιαίτερα για την πληρωµή των αποζηµιώσεων και
εξόδων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µπορούν να υπάρχουν πάγιες προκαταβολές που ρυθµίζονται από τις
διατάξεις της νοµοθεσίας «περί δηµοσίου λογιστικού».
Άρθρο 577 . - Έξοδα σε βάρος των κατηγορουµένων που καταδικάστηκαν. 1. Κάθε κατηγορούµενος που καταδικάζεται σε
ποινή καταδικάζεται ταυτόχρονα µε την ίδια απόφαση και στα
έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
2. Το ποσό των εξόδων ορίζεται µε την καταδικαστική απόφαση.
Άρθρο 578. - Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων µέσων,
ενστάσεων και αιτήσεων. 1. Όταν η απόφαση απορρίπτει εξ ολοκλήρου την έφεση ή την αίτηση αναίρεσης ή επανάληψης διαδικασίας ή ακύρωσης της απόφασης (άρθρο 430) ή ακύρωσης της
διαδικασίας (άρθρα 341 και 435), τα έξοδα επιβάλλονται σε καθέναν από εκείνους που άσκησαν το ένδικο µέσο ή την αίτηση.
2. Όταν µε την απόφαση απορρίπτονται ενστάσεις ή άλλες αιτήσεις που υποβάλλονται από οποιονδήποτε διάδικο κατά τη διάρκεια της συζήτησης ποινικών υποθέσεων, δεν επιβάλλονται έξοδα.
Άρθρο 579. - Έξοδα σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση.
1. Σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση, εκείνος που την ανακαλεί καταδικάζεται µε την ίδια απόφαση ή µε το βούλευµα στα
έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
2. Η διάταξη του άρθρου 577 παρ. 2 εφαρµόζεται ανάλογα και
σ` αυτή την περίπτωση.
Άρθρο 580. - Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή µήνυση. 1. Τα δικαστικά συµβούλια και τα ποινικά δικαστήρια, όταν αποφαίνονται για υποθέσεις όπου η δίωξη έγινε µε
έγκληση ή µε µήνυση, επιβάλλουν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος
καθενός από εκείνους που έκαναν τη µήνυση ή την έγκληση, αν
πειστούν ότι η µήνυση ή έγκληση ήταν εντελώς ψευδής και έγινε
µε δόλο ή βαριά αµέλεια ή ότι παραµορφώθηκαν µε αυτήν δολίως
τα πράγµατα, ώστε να δοθεί στην πράξη βαρύτερος χαρακτηρισµός ή να συµπεριληφθούν στην δίωξη πρόσωπα εντελώς αµέτοχα στην αξιόποινη πράξη. Η απαλλαγή ή η επιβολή πρέπει ειδικά
να αιτιολογείται.
2. Το ποσό των εξόδων που κατά την προηγούµενη παράγραφο
επιβάλλεται σε βάρος καθενός από εκείνους που έκαναν ψευδή
έγκληση ή µήνυση είναι ίσο µε το ποσό που επιβάλλεται στον κατηγορούµενο που καταδικάζεται. Το ποσό των εξόδων που επιβάλλεται από το δικαστικό συµβούλιο είναι ίσο µε εκείνο που
επιβάλλεται από το αντίστοιχο δικαστήριο.
3. Η διάταξη του άρθρου 577 παρ. 2 εφαρµόζεται ανάλογα και
σε αυτήν την περίπτωση.
4. Ο εισαγγελέας όταν αρχειοθετεί τη µήνυση (άρθρο 43) ή
απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 51) επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα
σε βάρος του µηνυτή ή του εγκαλούντος, αν πειστεί ότι η µήνυση
ή η έγκληση ήταν εντελώς ψευδής και έγινε από δόλο. Το ποσό
των εξόδων είναι ίσο µε εκείνο που επιβάλλεται στον κατηγορούµενο που καταδικάζεται από το µονοµελές πληµµελειοδικείο.
Άρθρο 581. - Προσφυγή του προσώπου που έχει ασκήσει τη
µήνυση ή την έγκληση. 1. Το δευτεροβάθµιο δικαστήριο ή το συµβούλιο που θα ασχοληθεί µε την υπόθεση ερευνά αυτεπαγγέλτως
και το κεφάλαιο της απόφασης ή του βουλεύµατος που αφορά
την καταδίκη στα έξοδα της δίκης εκείνου που έχει ασκήσει τη
µήνυση ή την έγκληση.
2. Όποιος καταδικάστηκε στα έξοδα κατά το προηγούµενο
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άρθρο, αν δεν υπήρξε περίπτωση εφαρµογής της προηγούµενης
παραγράφου, µπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο ή στο συµβούλιο που τον καταδίκασε µέσα σε προθεσµία τριών ηµερών από
την επίδοση της απόφασης ή του βουλεύµατος. Η προθεσµία
αυτή παρεκτείνεται εξαιτίας της απόστασης κατά το άρθρο 166.
Η προσφυγή ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την έφεση και
δικάζεται χωρίς πρόσκληση εκείνου που την ασκεί, ο οποίος έχει
δικαίωµα να παραστεί στη δίκη και να αναπτύξει προφορικά τις
απόψεις του. Όταν πρόκειται για αποφάσεις του µικτού ορκωτού
δικαστηρίου, αρµόδιο για την εκδίκαση της προσφυγής είναι το
συµβούλιο εφετών µε τριµελή σύνθεση.
3. Δικαίωµα προσφυγής δεν υπάρχει, αν το δικαστήριο ή το
συµβούλιο, προκειµένου να καταδικάσει στα έξοδα, ακούσει ειδικά
γι` αυτό το σκοπό τις απόψεις του καταδικασµένου. Η απόφαση
που εκδίδεται για την προσφυγή, καθώς και η αναφερόµενη στην
παρ. 1 αυτού του άρθρου, είναι αµετάκλητες ως προς την καταδίκη στα έξοδα.
4. Η πράξη αρχειοθέτησης µε την οποία επιβάλλονται έξοδα
µαζί µε την επικύρωσή της από τον εισαγγελέα εφετών επιδίδονται
στον µηνυτή. Ο µηνυτής ή ο εγκαλών στους οποίους επιβλήθηκαν
έξοδα µπορούν να προσφύγουν στο συµβούλιο πληµµελειοδικών
µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών από την επίδοση της σχετικής
πράξης αρχειοθέτησης ή της διάταξης µετά την επικύρωσή τους
από τον εισαγγελέα εφετών.
Άρθρο 582. - Μερική καταδίκη στα έξοδα. 1. Το δικαστήριο ή το
συµβούλιο στις περιπτώσεις των προηγούµενων άρθρων 577 έως
581 µπορεί να µειώσει το ποσό των εξόδων έως το µισό, αν κρίνει
ότι λόγοι επιείκειας επιβάλλουν αυτή τη µείωση.
2. Η ύπαρξη λόγων επιείκειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικά
στην απόφαση ή στο βούλευµα.
Άρθρο 583. - Είσπραξη και βεβαίωση εξόδων. 1. Η διάταξη της
απόφασης για την καταδίκη στα έξοδα είναι εκτελεστή από τότε
που είναι εκτελεστή και η διάταξη για την ποινή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η διάταξη της απόφασης ή του βουλεύµατος για την καταδίκη στα έξοδα είναι εκτελεστή από τότε που αυτά γίνονται
αµετάκλητα.
2. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα από την άσκηση ενδίκων µέσων
ή από την προθεσµία για την άσκησή τους επεκτείνεται και στη
διάταξη για τα έξοδα.
3. Οι γραµµατείς των ποινικών δικαστηρίων οφείλουν µέσα στον
επόµενο µήνα από τότε που οι αποφάσεις ή τα βουλεύµατα γίνονται αµετάκλητα, να βεβαιώσουν στο δηµόσιο ταµείο τα ποσά των
εξόδων που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν ακόµα εισπραχθεί.
4. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών
ρυθµίζεται η διαδικασία για τη βεβαίωση και την είσπραξη των
εξόδων. Για ορισµένες κατηγορίες από αυτά µπορεί αντί για τη
βεβαίωση να καθορίζεται άλλος τρόπος είσπραξης.
5 Για την πληρωµή των εξόδων κατά δόσεις εφαρµόζονται οι
διατάξεις της νοµοθεσίας «περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων».
Άρθρο 584. - Επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν. 1. Αν
εκείνος που καταδικάστηκε κατέβαλε το ποσό των δικαστικών
εξόδων που του επιβλήθηκε, έπειτα όµως ασκώντας ένδικο µέσο
αθωώθηκε, ο εισαγγελέας του οικείου δικαστηρίου φροντίζει αυτεπαγγέλτως για την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε.
Το ίδιο ισχύει και αν συντρέχει περίπτωση επιστροφής µέρους
του ποσού των εξόδων που καταβλήθηκε.
2. Το ποσό που κατατέθηκε από τον ίδιο τον καταδικασµένο
ως εγγύηση για την προσωρινή απόλυσή του από τις φυλακές
µπορεί, ύστερα από ειδική γραπτή δήλωσή του και παραίτησή
του από τα ένδικα µέσα, να συµψηφιστεί µε την οφειλή του για
έξοδα. Το ίδιο ισχύει και για την εγγύηση που κατατέθηκε από
τρίτον, ύστερα από γραπτή συναίνεσή του που µπορεί να προκύπτει και από το γραµµάτιο της εγγύησης.
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις «περί δηµοσίων εσόδων και πληρωµής δαπανών του Κράτους».
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 αυτού του άρθρου αρχίζουν
να εφαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, η
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οποία ρυθµίζει και τις λεπτοµέρειες εκτέλεσής τους.
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 585. - Ο παρών Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας αρχίζει να
ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.
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, 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 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.
Άρθρο 587. - 1. Οι παρ. 9, 9α και 10 του άρθρου 17Α Ν.
2523/1997, όπως ισχύουν, αφορούν στον εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος των άρθρων 33 και 34 του παρόντος κώδικα.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, 3, 3Α, 4, 5 και 6, του άρθρου 5 παρ. 1 και του άρθρου 6 Ν. 4022/2011 εφαρµόζονται στα
εγκλήµατα του άρθρου 35 παρ. 3 του παρόντος κώδικα.
3. Η αρµοδιότητα του ανακριτή του άρθρου 2 παρ. 2
Ν.
4022/2011, ο οποίος ορίστηκε ήδη πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος κώδικα, εξακολουθεί µέχρι το πέρας της ανάκρισης,
ακόµα και µετά από συµπληρωµατική παραγγελία του εισαγγελέα, έστω και αν αφορά σε εγκλήµατα, που κατά τον κώδικα αυτό
δεν υπάγονται πλέον στην αρµοδιότητά του.
4. H διάταξη του άρθρου 65 Ν. 4356/2015 εξακολουθεί να
εφαρµόζεται στις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα υποθέσεις, στις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί τα σχετικά αποδεικτικά µέσα.
Άρθρο 588. - 1. Όπου σε ειδικούς νόµους προβλέπεται δικαίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής οι δικαιούµενοι παρίστανται µόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις των άρθρων 63 επ. του παρόντος κώδικα.
2. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν δικαίωµα παράστασης
προς υποστήριξη της κατηγορίας διατηρούνται σε ισχύ.
3. Αστικές αξιώσεις που έχουν εισαχθεί σε ποινικά δικαστήρια
παραπέµπονται υποχρεωτικά ως ανεκκαθάριστες στα πολιτικά
δικαστήρια, εκτός αν έχουν επιδικαστεί, οπότε ως προς αυτές
εφαρµόζονται οι διατάξεις του καταργούµενου κώδικα ποινικής
δικονοµίας.
Άρθρο 589. - 1. Οι διατάξεις του παρόντος κώδικα εφαρµόζονται και στις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από ειδικούς
νόµους. Κατ’ εξαίρεση το άρθρο 10 παρ. 1 και 2 Ν. 3213/2003
εξακολουθεί να ισχύει.
2. Υποθέσεις που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα, εκκρεµούν ενώπιον του συµβουλίου εφετών κατά τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παρ.1 του άρθρου 308 του
καταργούµενου κώδικα ποινικής δικονοµίας, άρθρου 3 του
νόµου 4022/2011, ως ίσχυε, καθώς και άλλων ειδικών νόµων που
προέβλεπαν την κήρυξη της περάτωσης της κύριας ανάκρισης
από το συµβούλιο εφετών, περατώνονται κατά τη διαδικασία που
προβλεπόταν στις ανωτέρω καταργούµενες διατάξεις.
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2. Αποφάσεις και βουλεύµατα που εκδόθηκαν µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα υπόκεινται στα ένδικα µέσα
και στις διατυπώσεις άσκησής τους που προέβλεπε ο καταργούµενος κώδικας ποινικής δικονοµίας και εκδικάζονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος κώδικα.
3. Κατά διατάξεων, που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 51 του παρόντος κώδικα και έχουν εκδοθεί έως την
έναρξη της ισχύος του, η προσφυγή ασκείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του καταργούµενου κώδικα ποινικής δικονοµίας.
Άρθρο 590. - 1. Υποθέσεις που εκκρεµούν σε οποιοδήποτε
στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε οποιονδήποτε βαθµό
συνεχίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κώδικα.
Οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας που τελέστηκαν όταν ίσχυαν
οι διατάξεις που καταργούνται διατηρούν το κύρος τους.
2. Υποθέσεις, για τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα έχει γίνει επίδοση κλητήριου θεσπίσµατος ή κλήσης στον κατηγορούµενο, εκδικάζονται από το δικαστήριο στο
οποίο έχουν εισαχθεί.
3. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 2, υποθέσεις, για
τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα έχει
γίνει επίδοση κλητήριου θεσπίσµατος ή κλήσης σε κατηγορούµενο και έχουν παραπεµφθεί για εκδίκαση στο µονοµελές εφετείο, το δικαστήριο αυτό διατηρεί την αρµοδιότητά του, εφόσον
υπάρχει προσωρινά κρατούµενος και η δικάσιµος έχει προσδιορισθεί µέσα στους τελευταίους τρεις µήνες πριν από τη συµπλήρωση του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης. Οι υπόλοιπες
υποθέσεις, αποσύρονται και µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα
εφετών, η οποία επιδίδεται στον κατηγορούµενο, προσδιορίζονται προς εκδίκαση στο τριµελές εφετείο. Για τις εκδιδόµενες
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα αποφάσεις του µονοµελούς εφετείου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 489
περ. ε’ του παρόντος κώδικα όρια εκκλητού. Οι εφέσεις κατά των
αποφάσεων του µονοµελούς εφετείου εκδικάζονται από το τριµελές εφετείο.
4. Υποθέσεις, για τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα δεν έχει γίνει επίδοση κλητηρίου θεσπίσµατος ή
κλήσης στον κατηγορούµενο, παραπέµπονται, µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα, προς εκδίκαση στο δικαστήριο που είναι αρµόδιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κώδικα. Εάν έχει
ήδη εκδοθεί παραπεµπτικό βούλευµα ή σύµφωνη γνώµη του
προέδρου εφετών κατά το άρθρο 308Α του καταργούµενου Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, για παραποµπή σε δικαστήριο κακουργηµάτων πράξεων που έχουν µετατραπεί σε πληµµελήµατα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα, η υπόθεση
εισάγεται προς εκδίκαση στο τριµελές πληµµελειοδικείο. Για τη
διατήρηση ή µη της τυχόν επιβληθείσας προσωρινής κράτησης
αποφαίνεται το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο.
5. Η κύρια ανάκριση επί υποθέσεων, οι οποίες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα εκκρεµούν σε αυτήν και
αφορούν πράξεις, οι οποίες έχουν µετατραπεί σε πληµµελήµατα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, συνεχίζεται
και περατώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 308 του παρόντος Κώδικα.
Άρθρο 591. - Υποθέσεις που τιµωρούνταν ως πταίσµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταργούµενου ποινικού κώδικα και
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ειδικών νόµων, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας
και αν εκκρεµούν, τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρµόδιου
δηµόσιου κατηγόρου ή µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα,
όπου αυτός είχε επιληφθεί.
Άρθρο 592 . - Από την ηµέρα που αρχίζει να ισχύει ο παρών
Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας οι παραποµπές σε άρθρα ή σε
θεσµούς του καταργούµενου Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, οι
οποίες περιέχονται σε ειδικούς νόµους, θεωρούνται ότι γίνονται
στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη Ισχύος
Ο παρών νόµος αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.
Αθήνα,...............................2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
6. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Μαυρωτάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 15.17’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση των επιµέρους συµβάσεων για τα Έργα V και V1 της από 06-09-2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ.
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

