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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο νέος Ποινικός Κώδικας, ο τρίτος κατά σειρά του νεότερου 
ελληνικού κράτους (μετά τον Ποινικό Νόμο του 1833 και τον 
Ποινικό Κώδικα του 1950), αποτέλεσε προϊόν μακράς νομοπα-
ρασκευαστικής εργασίας. Το έργο της νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο του 
κυρωτικού του Ποινικού Κώδικα νόμου, «ήταν κατ’ αρχήν ο ε-
ξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός του συστήματος ποινικών 
κυρώσεων, η “ανακαίνιση” διατάξεων του Ειδικού Μέρους που 
με την πάροδο του χρόνου έχουν χάσει τη σημασία και τη ρυθ-
μιστική τους εμβέλεια και η αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρε-
άζονται από την αληθώς επαναστατική τεχνολογική πρόοδο και 
τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές σε εθνικό και 
οικουμενικό επίπεδο».

Ο Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 και τέθηκε σε ε-
φαρμογή την 1.7.2019. Σύντομα, όμως, κατέστησαν αναγκαίες 
νέες παρεμβάσεις σε πλήθος άρθρων του. Οι πρώτες δεκατρείς 
εξ αυτών έλαβαν χώρα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
της 27.6.2019 υπό τον τίτλο «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλο-
γικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση 
κατεπειγόντων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019). Στις 16.7.2019 
δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως “διορθώσεις 
σφαλμάτων” στον Ποινικό Κώδικα (ΦΕΚ Α΄ 122/16.7.2019). Στις 
9.8.2019 ακολούθησε ο Ν. 4623/2019, με τον οποίο κυρώθηκε η 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27.6.2019. Επιπροσθέτως, 
με τον ίδιο νόμο ανεστάλη η ισχύς των διατάξεων του Ποινικού 
Κώδικα κατά το μέρος που προβλέπεται σε αυτές η παροχή κοι-
νωφελούς εργασίας, ενώ στις μεταβατικές διατάξεις εισήχθη 
εξαίρεση ως προς την προσαρμογή των στερητικών της ελευ-
θερίας ποινών που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους 
(άρθρο 463 παρ. 2 και 3 ΠΚ) αναφορικά με τα αδικήματα του (τότε 
ισχύοντος) νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
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γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ν. 3028/2002), με την προ-
σθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 463 ΠΚ.

Η αναθεώρηση του κειμένου του Ποινικού Κώδικα συνεχί-
στηκε με τον Ν. 4637/2019 («Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 
180/18.11.2019), με τον οποίο επήλθαν σημαντικές νομοθετικές 
μεταβολές, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα που αφορούν τις ποινές, 
την ρύθμιση του εγκλήματος των βασανιστηρίων, το αδίκημα της 
δωροδοκίας και της δωροληψίας υπαλλήλων, δικαστικών λει-
τουργών και πολιτικών προσώπων, τις προσβολές κατά της πο-
λιτειακής εξουσίας, τις διατάξεις για την εγκληματική οργάνωση, 
την τρομοκρατική οργάνωση και την αξιόποινη υποστήριξη, την 
κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, τα εγκλήματα κατά των 
συγκοινωνιών, την συγκρότηση μιας νέας διακεκριμένης πα-
ραλλαγής του εγκλήματος της κλοπής που τιμωρείται σε βαθμό 
κακουργήματος (όταν το αδίκημα τελείται από δύο ή περισσό-
τερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών) και 
την απιστία.

Μια νέα παρέμβαση έλαβε χώρα με τον Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 
Α΄ 25/17.2.2021), με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 168 
ΠΚ, πριν από την γενικευμένη αναθεώρηση των διατάξεων του 
Ποινικού Κώδικα με τον Ν. 4855/2021 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 
215/12.11.2021, το οποίο λίγες ημέρες αργότερα, στις 18.11.2021, 
“επανακυκλοφόρησε” λόγω σφάλματος). Με τον τελευταίο αυτό 
νόμο (έναρξη ισχύος: 12.11.2021, δυνάμει του άρθρου 203 του Ν. 
4855/2021) υπέστησαν νομοθετική μεταβολή (συμπεριλαμβανο-
μένων των άρθρων που προστέθηκαν) εκατό άρθρα του Ποινικού 
Κώδικα. Στην σχετική Αιτιολογική Έκθεση επισημάνθηκε ότι «το 
[…] σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τροποποιήσεις, βελτιώσεις, εξορ-
θολογισμό των προβλεπόμενων ποινών, επαναφορά σημαντικών 
διατάξεων, οι οποίες είτε είχαν καταργηθεί, είτε είχαν υποβαθ-
μιστεί σε πλημμελήματα, επισύροντας χαμηλότερες ποινές και 
προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Επιπλέον, εισάγει 
διατάξεις με στόχο να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που 
παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής των 
νέων κωδίκων και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια δικαίου.»
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Στην συνέχεια με τον Ν. 4871/2021 («Μεταρρυθμίσεις στο νο-
μοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021) επήλθαν 
νέες νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 81 παρ. 5, 104Α παρ. 4, 
105Α παρ. 4, 129 παρ. 5 και 6, 264 παρ. 1, 463 παρ. 3 και 465 παρ. 
2 και 3 του Ποινικού Κώδικα. 

Η παρούσα 24η έκδοση του Ποινικού Κώδικα στην σειρά “Κώ-
δικες Τσέπης” κατέστη αναγκαία μετά τις νεότερες νομοθετικές 
παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους νόμους 4908/2022 
(ΦΕΚ Α΄ 52/11.3.2022) και 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022).

Με τον Ν. 4908/2022 στην νομοθετική τυποποίηση του ε-
γκλήματος της “συμμορίας” (άρθρο 187 παρ. 3 ΠΚ) προστίθενται 
κατηγορίες πλημμελημάτων για την διάπραξη των οποίων ορ-
γανώνονται οι δράστες, και συγκεκριμένα των αδικημάτων που 
στρέφονται κατά της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας ή 
της περιουσίας. Η εν λόγω προσθήκη βασίζεται στην σκέψη ότι 
«τα συγκεκριμένα αδικήματα, όταν τελούνται με μορφή πολυ-
πρόσωπη, δεδομένης της ιδιαίτερης ποινικής τους απαξίας και 
των ειδικών περιστάσεων υποδομής και οργανωμένης δράσης, 
εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο διασάλευσης της δημόσιας α-
σφάλειας και κοινωνικής ειρήνης». Επίσης, με τον ίδιο νόμο προ-
στέθηκε παράγραφος 6 στο άρθρο 187 ΠΚ, στην οποία προβλέ-
πεται ότι, επί καταδίκης για αξιόποινη πράξη του άρθρου αυτού 
(ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα), 
«η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, 
τυχόν δε ασκηθείσα έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ», και 
τούτο, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «λόγω της μείζονος 
ποινικής απαξίας των εν λόγω αδικημάτων αλλά και της ανάγκης 
αποτροπής των δραστών από την τέλεση τέτοιων πράξεων». 

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα 
έλαβαν χώρα με τον Ν. 4947/2022, με τον οποίο ενσωματώθηκε 
στην νομοθεσία μας η Οδηγία 2019/713 της 17ης Απριλίου 2019 
«για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας 
μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου». Με την εν-
σωμάτωση της Οδηγίας ο νομοθέτης επιδιώκει την αντιμετώπιση 
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διαφόρων πράξεων (απάτης, πλαστογραφίας, παραχάραξης κ.λπ.) 
που τελούνται με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών ή σχετί-
ζονται με αυτά. Μεταξύ άλλων, με τον Ν. 4947/2022 εισάγεται 
αυθεντικός ορισμός των «μέσων πληρωμής πλην των μετρητών» 
(στο άρθρο 13 ΠΚ), επέρχονται εκτεταμένες τροποποιήσεις στις 
διατάξεις των εγκλημάτων περί το νόμισμα του 9ου κεφαλαίου 
του Ειδικού Μέρους (άρθρα 207 επ. ΠΚ), τυποποιείται εκ νέου 
ως ποινικό αδίκημα η φθορά ψηφιακών δεδομένων (άρθρα 379 
και 379Α ΠΚ), εντασσόμενη συστηματικά στο υποκεφάλαιο των 
εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας του 23ου κεφαλαίου του Ειδικού 
Μέρους, ενώ στο άρθρο 346 ΠΚ προβλέπεται το αδίκημα της “εκ-
δικητικής πορνογραφίας”, ως πράξη που προσβάλλει τα έννομα 
αγαθά της γενετήσιας ζωής, της γενετήσιας ελευθερίας και, υπό 
προϋποθέσεις, της ανηλικότητας.

Από την θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα έως και τις 
τροποποιήσεις που επήλθαν με τον πρόσφατο Ν. 4947/2022 το 
κείμενο του Κώδικα έχει υποστεί εκατόν ογδόντα εννέα (189) 
νομοθετικές μεταβολές σε εκατόν είκοσι επτά (127) διαφορετικά 
άρθρα και τρεις (3) τίτλους κεφαλαίων του. Όλες οι νομοθετικές 
αυτές μεταβολές εμφανίζονται στον σχετικό «Πίνακα Νομοθε-
τικών Μεταβολών», η αξία του οποίου, διαχρονικά, είναι αναμ-
φισβήτητη, ιδίως σε μια κωδικοποίηση διατάξεων ουσιαστικού 
ποινικού δικαίου, δεδομένης της ισχύος της αρχής της αναδρο-
μικής εφαρμογής της διάταξης νόμου «που στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορου-
μένου» (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ). 

Και στην έκδοση αυτή συνεχίζεται η τακτική της δημοσί-
ευσης των Αιτιολογικών Εκθέσεων, που αποτελούν πολύτιμο ερ-
γαλείο για την ιστορικοβουλητική ερμηνεία των διατάξεων του 
Ποινικού Κώδικα. Δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει, ασφαλώς, 
η Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Ποινικού 
Κώδικα», έπονται δε αποσπάσματα αιτιολογικών εκθέσεων επί 
των τροποποιητικών αυτού νόμων, μεταξύ των οποίων η εκτενής 
Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε ως Ν. 
4855/2021, αλλά και στα πιο πρόσφατα Σχέδια Νόμου που ψηφί-
στηκαν ως Ν. 4908/2022 και 4947/2022.
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Στην νέα, 24η έκδοση δημιουργείται για πρώτη φορά ένα 
αυτοτελές τμήμα στο οποίο περιέχεται μια επιλογή διατάξεων 
της Ειδικής Ποινικής Νομοθεσίας. Εκεί ο χρήστης του Ποινικού 
Κώδικα Τσέπης συναντά τις σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 
4557/2018 («Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας [ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE] και άλλες 
διατάξεις»), τα εγκλήματα φοροδιαφυγής που τυποποιούνται 
στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), καθώς 
και το άρθρο 24 του Ν. 2523/1997 («Διοικητικές και ποινικές κυ-
ρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις»). Επίσης, 
παρατίθενται τα άρθρα 21-36 του Ν. 4689/2020 («Ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών [ΕΕ] 2016/800, 2017/1371, 
2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοι-
κητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις 
του ν. 3663/2008 [Α΄ 99] προς εφαρμογή του Κανονισμού [ΕΕ] 
2018/1727 και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020), η ση-
μασία του οποίου εκτείνεται σε περισσότερες διατάξεις του Ποι-
νικού Κώδικα.

Εκδοτικές επιλογές που σχετίζονται με την έκταση του τόμου, 
ο οποίος, ήδη από την προηγούμενη έκδοση είχε αγγίξει τα όρια 
των τεχνικών δυνατοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν ένα 
νομοθετικό εγκόλπιο, καθιστούν επιβεβλημένη την αφαίρεση 
του κειμένου του καταργηθέντος (με το άρθρο 461 νΠΚ) Ποι-
νικού Κώδικα του 1950. Άλλωστε, το κείμενο αυτού, χωρίς την 
ταυτόχρονη παράθεση του κειμένου των εκάστοτε τροποποιού-
μενων διατάξεων με τους –όχι ευάριθμους, πλέον– “ενδιάμεσους 
νόμους”, καθιστά αλυσιτελή την παρουσία του καταργηθέντος 
Ποινικού Κώδικα. Και τούτο, διότι για τον εντοπισμό της εφαρ-
μοστέας διάταξης για ένα αδίκημα π.χ. βιασμού που τελέσθηκε 
τον Ιούνιο του 2019, ο εφαρμοστής του δικαίου θα πρέπει να έχει 
ενώπιόν του όχι μόνο το κείμενο του ισχύοντος (νέου), καθώς 
και του καταργηθέντος (παλαιού) Ποινικού Κώδικα, αλλά και την 
μορφή του άρθρου 336 ΠΚ όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις εν-
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διαμέσως εφαρμοσθείσες διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 2 του Ν. 
4637/2019 και 71 του Ν. 4855/2021. Οι παραπάνω ανάγκες μόνο 
με μια άλλου μεγέθους έκδοση θα μπορούσαν να καλυφθούν.

Στην έκδοση έχουν ληφθεί υπόψιν νομοθετικές μεταβολές 
που επήλθαν στην σχετική νομοθεσία η οποία παρατίθεται όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η πιο πρόσφατη από αυτές είναι το 
άρθρο 88 του Ν. 4962/2022 («Αναβάθμιση της αστυνομικής 
εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – ΦΕΚ 
Α’ 148/28.7.2022»), με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 2Α στο 
άρθρο 4 του Ν. 4205/2013 για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπο-
δίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον συνεργάτη μου Παναγιώτη 
Δεριζιώτη για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε, και στην 
έκδοση αυτή, κατά την ενσωμάτωση των νομοθετικών μετα-
βολών που επήλθαν στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα και τον 
έλεγχο της σχετικής ειδικής νομοθεσίας.

Θωμάς Σάμιος
Σεπτέμβριος 2022

01 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   1001 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   10 5/9/22   1:29 PM5/9/22   1:29 PM



11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλογικό σημείωμα ................................................................5
Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων παλαιού και νέου Ποινικού 

Κώδικα ...............................................................................17

ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν. 4619/2019)

Ι. Πίνακας νομοθετικών μεταβολών νέου Ποινικού Κώδικα .. 31

ΙΙ. Ν. 4619/2019 «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα» .................39
Πρώτο βιβλίο: Γενικό Μέρος ...................................................39
1ο Κεφάλαιο: Ο ποινικός νόμος .............................................................. 39
 Ι.  Βασικές αρχές (άρ. 1-2) ..................................................................... 39
 ΙΙ.  Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρ. 5-11) ............... 40
 III.  Σχέση του Κώδικα με τους ειδικούς νόμους και επεξήγη-

ση όρων (άρ. 12-13) ........................................................................... 42
2ο Κεφάλαιο: Το έγκλημα .......................................................................... 44
 Ι.  Η πράξη (άρ. 14-19) ........................................................................... 44
 ΙΙ.  Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρ. 20-25).......................... 45
 ΙΙΙ.  Η υπαιτιότητα (άρ. 26-30) ................................................................ 47
 ΙV.  Λόγοι άρσης του καταλογισμού (άρ. 31-35) .............................. 48
 V.  Μειωμένος καταλογισμός (άρ. 36) ................................................ 49
3ο Κεφάλαιο: Απόπειρα και συμμετοχή ............................................... 49
 I.  Απόπειρα (άρ. 42-44) ......................................................................... 49
 ΙΙ.  Συμμετοχή (άρ. 45-49) ...................................................................... 51
4ο Κεφάλαιο: Ποινές και μέτρα ασφαλείας ......................................... 52
 Ι.  Κύριες ποινές (άρ. 50-57).................................................................. 52
 ΙΙ.  Παρεπόμενες ποινές (άρ. 59-68) .................................................... 53
 ΙΙΙ.  Μέτρα ασφαλείας (άρ. 69-76) ......................................................... 56
5ο Κεφάλαιο: Επιμέτρηση ποινής ........................................................... 67
 Ι.  Γενικοί κανόνες (άρ. 79-82Α) ........................................................... 67
 ΙΙ.  Μείωση της απειλούμενης ποινής (άρ. 83-85).......................... 71
 ΙΙΙ.  Συρροή εγκλημάτων (άρ. 94-98) ................................................... 73

01 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   1101 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   11 5/9/22   1:29 PM5/9/22   1:29 PM



12

Περιεχόμενα

 ΙV.  Αναστολή εκτέλεσης της ποινής (άρ. 99-104) .......................... 75
 V.  Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρ. 

104Α) ....................................................................................................... 79
 VI.  Δικαστική άφεση της ποινής (άρ. 104Β) ..................................... 80
6ο Κεφάλαιο: Η έκτιση των ποινών.............................................................. 81
 Ι.  Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής 

(άρ. 105-105Α) ...................................................................................... 81
 ΙΙ.  Απόλυση καταδίκου υπό όρο (άρ. 105Β-110Α) ........................ 83
7ο Κεφάλαιο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο – Παραγρα-

φή ποινών .............................................................................................. 98
 Ι.  Παραγραφή εγκλημάτων (άρ. 111-113) ..................................... 98
 ΙΙ.  Παραίτηση από την έγκληση (άρ. 114-117) ............................102
 ΙΙΙ.  Παραγραφή ποινών (άρ. 118-120) ..............................................103
8ο Κεφάλαιο: Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους (άρ. 121-133) .....104

Δεύτερο βιβλίο: Ειδικό Μέρος ..............................................114
1ο Κεφάλαιο: Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος 

(άρ. 134-137Α) ....................................................................................114
2ο Κεφάλαιο: Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας ....117
 Ι.  Προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας (άρ. 

138-139) ...............................................................................................117
 ΙΙ.  Προσβολές της διεθνούς ειρήνης της χώρας (άρ. 140-

142Α) .....................................................................................................118
 ΙΙΙ.  Προσβολές της αμυντικής ικανότητας της χώρας (άρ. 

143-144) ...............................................................................................119
 ΙV.  Προσβολές κρατικών απορρήτων (άρ. 146-152) ..................120
3ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά άλλων κρατών (άρ. 153-156) .....121
4ο Κεφάλαιο .................................................................................................122
 Ι.  Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων 

– Εγκλήματα κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της 
Βουλής, της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοί-
κησης (άρ. 157-160Α) ......................................................................122

 ΙΙ.  Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος (άρ. 161-166) .......125
5ο Κεφάλαιο: Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρ. 

167-181) ...............................................................................................127

01 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   1201 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   12 5/9/22   1:29 PM5/9/22   1:29 PM



13

Περιεχόμενα

6ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης (άρ. 183-
191Α) .....................................................................................................133

7ο Κεφάλαιο: Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης (άρ. 200) ....141
8ο Κεφάλαιο .................................................................................................141
9ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα 

πληρωμής και ένσημα (άρ. 207-213) .........................................141
10ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρ. 

216-222) ...............................................................................................145
11ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύ-

νης (άρ. 224-234)...............................................................................148
12ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία.....................150
 Ι.  Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος (άρ. 235-238) ......150
 ΙΙ.  Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας (άρ. 239-263Α) .............154
13ο Κεφάλαιο: Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρ. 264-289) .....160
14ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνι-

ών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων ............................168
 Ι.  Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών (άρ. 290-292) ...............168
 ΙΙ.  Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινω-

φελών εγκαταστάσεων (άρ. 292Α-298) .....................................171
15ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του 

εμβρύου ...............................................................................................175
 Ι.  Εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου (άρ. 299-303) ..175
 II.  Προσβολές του εμβρύου (άρ. 304-304Α) .................................175
 ΙΙΙ.  Εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής (άρ. 306-307) ............177
16ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας 

(άρ. 308-315Α) ....................................................................................177
17ο Κεφάλαιο (Καταργήθηκε) ...............................................................180
18ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας 

(άρ. 322-334).......................................................................................180
19ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής (άρ. 336-353)............................................................................186

20ό Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια (άρ. 354-
360Α) .....................................................................................................196

21ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της τιμής (άρ. 361-369) .............198

01 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   1301 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   13 5/9/22   1:29 PM5/9/22   1:29 PM



14

Περιεχόμενα

22ο Κεφάλαιο: Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοι-
νωνίας (άρ. 370-371) ........................................................................200

23ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών ..............204
 Ι.  Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρ. 372-381) .....................204
 ΙΙ.  Εγκλήματα κατά της περιουσίας (άρ. 385-405) ......................215

Τρίτο βιβλίο: Μεταβατικές διατάξεις ...................................224

ΙΙΙ. Αιτιολογικές Εκθέσεις ......................................................229
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού 

Κώδικα» (Ν. 4619/2019) ..................................................................229
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρ-
νηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Ν. 4623/2019) ...........425

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις Ποι-
νικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς 
διατάξεις» (Ν. 4637/2019) ................................................... 427

Αιτιολογική Έκθεση στην Προσθήκη-Τροπολογία στο σχέ-
διο νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» (Ν. 
4637/2019) ..........................................................................................435

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελ-
ληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 
2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημο-
νίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) 
προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες 
διατάξεις» (Ν. 4689/2020) .................................................................436

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις του 
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Ν. 
4855/2021)..............................................................................................438

Αιτιολογική Έκθεση στην προσθήκη-τροπολογία του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Μεταρ-

01 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   1401 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   14 5/9/22   1:29 PM5/9/22   1:29 PM



15

Περιεχόμενα

ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Ν. 4871/2021) .........................466

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Μέτρα αντιμετώπισης 
της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λει-
τουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, 
πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-
sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον 
εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές δια-
τάξεις» (Ν. 4908/2022)........................................................................468

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την κα-
ταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων 
πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 
123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Ν. 4947/2022) ..........470

IV. Ευρετήριο ..........................................................................481

ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4557/2018: «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη-
ματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» .......................................539

Ν. 4174/2013: «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» ......584
Ν. 2523/1997: «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορο-

λογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» .......................................592
Ν. 4689/2020: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών [ΕΕ] 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 
2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνερ-
γασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροπο-

01 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   1501 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   15 5/9/22   1:29 PM5/9/22   1:29 PM



16

Περιεχόμενα

ποιήσεις του ν. 3663/2008 [Α΄ 99] προς εφαρμογή του 
Κανονισμού [ΕΕ] 2018/1727 και άλλες διατάξεις» ...................594

01 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   1601 PK POCKET  PROTA 24ED 2022.indd   16 5/9/22   1:29 PM5/9/22   1:29 PM



17

* Οι αριθμοί παραπέμπουν στα άρθρα του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα (Π.Δ. 
283/1985) και του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019), αντιστοίχως.

Ποινικός 
Κώδικας 

1950

Ποινικός 
Κώδικας 

2019

1 1

2 2

3

4

5 παρ. 1-2 5 παρ. 1-2

5 παρ. 3

6 παρ. 1-3 6 παρ. 1-3

6 παρ. 4

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

Ποινικός 
Κώδικας 

1950

Ποινικός 
Κώδικας 

2019

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33

33

34 34

35 35

36 36

37

38

39

40

41

42 παρ. 1 42 παρ. 1

42 παρ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  
ΑΡΘΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ*
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων ΠΚ 1950 / ΠΚ 2019

Ποινικός 
Κώδικας 

1950

Ποινικός 
Κώδικας 

2019

357 
(Κατηργημένο)

358 358

359 359

360 360

360Α

361 361

361Α

361Β

362 362

363 363

364

365 365

366 366

367 367

368 368

369 369

370 370

370Α 370Α

370Β

370Β 370Γ

370Γ 370Δ

370Δ 370Ε

370Ε

371 371

372 372

373

374 374

374Α παρ. 1 374Α

Ποινικός 
Κώδικας 

1950

Ποινικός 
Κώδικας 

2019

374Α παρ. 2 381 παρ. 1 
εδ. α΄

374Α παρ. 3 381 παρ. 2 
εδ. γ΄

375 375

376

377 παρ. 1 377

377 παρ. 2 381 παρ. 1 
εδ. α΄

378

379 
(Κατηργημένο)

379A

380 380

381 378 παρ. 1

381Α παρ. 1-2 379 παρ. 1-2

381Α παρ. 3 379Α

381Β 379 παρ. 3

382 παρ. 1

382 παρ. 2 378 παρ. 1 εδ. 
α΄, 2

382 παρ. 3

382 παρ. 4 378 παρ. 2

383 381 παρ. 1

384 παρ. 1-3 381 παρ. 2-4

384 παρ. 4-5

384Α 
(Κατηργημένο)

385 385

386 386
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ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
(Ν. 4619/2019)
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31

Π
Κ

 2
01

9

ΠΊΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΏΝ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΝΕΟΥ ΠΟΊΝΊΚΟΥ ΚΏΔΊΚΑ*

Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική μεταβολή
8 άρ. 3 Ν. 4947/2022

άρ. 1 Ν. 4855/2021
άρ. 95 παρ. 1 στοιχ. α΄-β΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 

27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 2 στοιχ. α΄-β΄ ΠΝΠ 27.6.2019

13 άρ. 4 Ν. 4947/2022
20 άρ. 95 παρ. 1 στοιχ. γ΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 

27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 2 στοιχ. γ΄ ΠΝΠ 27.6.2019

43 άρ. 2 Ν. 4855/2021

Τίτλος 
κεφ. 
4ου 

(ΓενΜ)

άρ. 95 παρ. 1 στοιχ. δ΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 
27.6.2019)

άρ. δεύτερο παρ. 2 στοιχ. δ΄ ΠΝΠ 27.6.2019

57 άρ. 1 παρ. 1 Ν. 4637/2019

79 άρ. 3 Ν. 4855/2021
άρ. 12 παρ. 1 Ν. 4637/2019

80 άρ. 4 Ν. 4855/2021
άρ. 1 παρ. 2 Ν. 4637/2019

81 άρ. 58 παρ. 1 Ν. 4871/2021
άρ. 5 Ν. 4855/2021
άρ. 95 παρ. 1 στοιχ. ε΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 

27.6.2019)
στοιχ. α΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (1) της 16.7.2019
άρ. δεύτερο παρ. 2 στοιχ. ε΄ ΠΝΠ 27.6.2019

82 άρ. 6 Ν. 4855/2021

83 άρ. 7 Ν. 4855/2021

94 άρ. 8 Ν. 4855/2021
άρ. 1 παρ. 3 Ν. 4637/2019

* Με έντονα στοιχεία σημειώνονται οι νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν 
με τους νόμους 4908/2022 (ΦΕΚ Α΄ 52/11.3.2022) και 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄ 
124/23.6.2022).
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Πίνακας νομοθετικών μεταβολών

34

Π
Κ

 2
01

9

207 άρ. 5 Ν. 4947/2022
άρ. 37 Ν. 4855/2021

208 άρ. 38 Ν. 4855/2021

209 άρ. 6 Ν. 4947/2022
210 άρ. 7 Ν. 4947/2022

210Α άρ. 8 Ν. 4947/2022
210Β άρ. 9 Ν. 4947/2022
211 άρ. 10 Ν. 4947/2022

άρ. 39 Ν. 4855/2021

212 άρ. 11 Ν. 4947/2022
213 άρ. 3 παρ. 17 Ν. 4637/2019

216 άρ. 40 Ν. 4855/2021

224 άρ. 41 Ν. 4855/2021

235 άρ. 42 Ν. 4855/2021
άρ. 3 παρ. 18 Ν. 4637/2019

236 άρ. 43 Ν. 4855/2021
άρ. 3 παρ. 19 Ν. 4637/2019

237 άρ. 3 παρ. 20 Ν. 4637/2019

237Β άρ. 3 παρ. 21 Ν. 4637/2019

263Α άρ. 44 Ν. 4855/2021

264 άρ. 60 Ν. 4871/2021
άρ. 45 Ν. 4855/2021

265 άρ. 46 Ν. 4855/2021

268 άρ. 47 Ν. 4855/2021

270 άρ. 48 Ν. 4855/2021

272 άρ. 49 Ν. 4855/2021
άρ. 4 παρ. 1 Ν. 4637/2019

273 άρ. 50 Ν. 4855/2021

275 άρ. 51 Ν. 4855/2021

277 άρ. 52 Ν. 4855/2021

279 άρ. 53 Ν. 4855/2021

281 άρ. 54 Ν. 4855/2021
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ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
(Ν. 4619/2019 – ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019)

«Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»
Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος 
ο Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νομοπαρα-
σκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 74 παρ. 1α του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτη-
σιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 74), με την απόφαση 
38882/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, 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 αποφά-
σεις του ίδιου Υπουργού, και έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1ο Κεφάλαιο: Ο ποινικός νόμος 
Ι. Βασικές αρχές

1 Καμία ποινή χωρίς νόμο. Έγκλημα δεν υπάρχει χωρίς νόμο που 
να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοι-

χεία της καθώς και την επιβλητέα γι’ αυτή ποινή.

2 Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου. 1. Αν από την τέλεση 
της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότε-

ρες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περί-
πτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου. 
2. Αν μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη μη αξιό-
ποινη (ανέγκλητη), παύει η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της, όπως και η εκτέλεση των 
μέτρων ασφαλείας. 

3-4 (Kαταργούνται)
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Άρθρα 50-54

τείνουν, μειώνουν ή αποκλείουν την ποινή λαμβάνονται υπόψη 
μόνο για εκείνο τον συμμέτοχο στον οποίο υπάρχουν.

 4ο Κεφάλαιο: Ποινές και μέτρα ασφαλείας 
Ι. Κύριες ποινές

50 Είδη ποινών. Κύριες ποινές είναι: α) οι στερητικές της ελευθε-
ρίας, β) η χρηματική ποινή και γ) η προσφορά κοινωφελούς 

εργασίας.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 98 («Παροχή κοινωφελούς εργασίας») του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
Α΄ 134/9.8.2019) ορίζονται τα εξής: «1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων 
του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.6.2019 (Α΄ 95), 
κατά το μέρος που προβλέπουν την παροχή κοινωφελούς εργασίας είτε ως 
κύρια ποινή είτε ως μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή χρη-
ματικής ποινής. – 2. Πλημμελήματα, που προβλέπονται σε διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.06.2019 (Α΄ 95), και 
απειλούνται με μοναδική ποινή την παροχή κοινωφελούς εργασίας, τιμω-
ρούνται με χρηματική ποινή.»

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 ημέ-
ρες, 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. 

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 δεκα-
πέντε έτη ούτε είναι κατώτερη των πέντε ετών. 

53 Φυλάκιση. Η διάρκεια της φυλάκισης δεν υπερβαίνει τα πέ-
ντε έτη ούτε είναι κατώτερη των δέκα ημερών.

54 Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων. Η διάρ-
κεια του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων 
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Άρθρο 70

εκδίκαση η υπόθεση. Οι πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται από 
πραγματογνώμονα που επιλέγεται, κατά προτίμηση, από τον κατά-
λογο που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο. Στις πραγματογνωμο-
σύνες προτείνεται και το τυχόν κατάλληλο μέτρο θεραπείας.

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 έ-
τη 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 εκτε-
λείται το θεραπευτικό μέτρο, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση, να διατάξει την παράταση του μέτρου ή την αντικατά-
στασή του με άλλο για τον ίδιο κατά ανώτατο όριο χρόνο, εφό-
σον τούτο επιβάλλεται για τις ανάγκες της θεραπείας και εξακο-
λουθούν 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 δια-
τυπώσουν τις απόψεις τους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παρά-
ταση 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 θεράπο-
ντος ψυχιάτρου του θεραπευομένου και του επιστημονικού δι-
ευθυντή 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. 
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 αντικα-
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Άρθρο 71

τάστασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, στην από-
φαση απαιτείται να υπάρχει ειδική αιτιολογία ως προς την ανάγκη 
διατήρησης του θεραπευτικού μέτρου. Νέα αίτηση μπορεί να υ-
ποβληθεί μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την απόρριψη 
της προηγούμενης. 
3. Στη διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κα-
τά 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.

71 Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω 
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. 1. Αν κάποιος τέλεσε α-

ξιόποινη πράξη λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που μει-
ώνει σημαντικά τον καταλογισμό του (άρθρο 36 παρ. 1) και η πρά-
ξη 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 ολο-
κλήρωση 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 εκτέ-
λεσης του μέτρου μπορεί όμως να διατάξει τη μη έκτιση της ποι-
νής, αν το έγκλημα για το οποίο επιβλήθηκε είναι πλημμέλημα και 
η έκτιση δεν θεωρείται πλέον αναγκαία.
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Άρθρο 71

Σχετική νομοθεσία
• Στα άρθρα 9-20 («Κεφάλαιο Γ΄: Κανόνες εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας 
των άρθρων 69 και 70Α [ενν. ήδη: 69Α και 71] του Ποινικού Κώδικα») του Ν. 
4509/2017 («Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποι-
νή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 
201/22.12.2017) ορίζονται τα εξής: 
«Άρθρο 9: Βασικές αρχές εκτέλεσης των μέτρων. 
1. Τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα 
υπηρετούν θεραπευτικούς σκοπούς. – 2. Κατά την εφαρμογή τους λαμβά-
νονται υπόψη οι διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες προστασίας των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Καμία επιμέρους πράξη δεν πρέπει να προσβάλει 
την αξιοπρέπεια του ατόμου ή να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότη-
τας. – 3. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο αντιμετωπίζο-
νται με βάση τον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας, τον Κώδικα Νοσηλευτικής 
∆εοντολογίας, τα πρωτόκολλα ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και με ανα-
λογική εφαρμογή των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα, εφόσον αυτή 
δεν προσκρούει στους επιδιωκόμενους θεραπευτικούς σκοπούς.
Άρθρο 10: Περιεχόμενο των μέτρων. 
1. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ατόμου, στο οποίο έχει επιβληθεί κά-
ποιο από τα μέτρα των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα, είναι ε-
ξατομικευμένη και περιλαμβάνει την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση, 
όπως φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη ή ψυχοθεραπεία του 
ίδιου και της οικογένειάς του, εφόσον υπάρχει σχετική συναίνεση, ψυχο-
κοινωνικές παρεμβάσεις, ιδίως εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτόνομη διαβίωση, διαβίωση με την οικογένεια 
ή διαβίωση σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως οικοτρο-
φεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα ή ανάδοχη οικογένεια, απα-
σχόληση σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή σε άλλους χώρους εργασίας. 
– 2. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξασφαλίζει συνεχή παρακολούθηση και 
ψυχιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των μέτρων, με στόχο 
την επίτευξη της κοινωνικής επανένταξης.
Άρθρο 11: Μονάδες εκτέλεσης των μέτρων. 
1. Το ειδικό τμήμα που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 
3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα αποτελεί τμήμα δημόσιου ψυχιατρι-
κού ή γενικού νοσοκομείου, με μικρό αριθμό κλινών και διαθέτει κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των ατόμων που νοσηλεύονται. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αυξη-
μένης φροντίδας και ασφάλειας, για τις οποίες προβλέπεται αριθμητικά 
αυξημένο και κλινικά ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. – 2. Το ψυχιατρικό 
τμήμα που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
69 του Ποινικού Κώδικα αποτελεί τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού 
νοσοκομείου και παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας ανάλογες προς τις προ-
σφερόμενες στους ακούσια νοσηλευόμενους ψυχικά ασθενείς. – 3. Η εξω-
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Άρθρο 71

νοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας που προβλέπεται στην περίπτωση 
γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα περιλαμβάνει: 
(α) τα δημόσια Κέντρα Ψυχικής Υγείας του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 (Α΄ 
96), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας και παρακολούθησης ατόμων 
που χρειάζονται ψυχιατρική φροντίδα και (β) τις δημόσιες κινητές μονάδες 
ψυχικής υγείας, που παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας ή ειδικής φροντίδας 
στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας ή και κατ’ οίκον σε 
άτομα που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές και είτε δεν έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε εξωτερικό ιατρείο δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκο-
μείου ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας είτε δεν υπάρχουν υπηρεσίες στον τομέα 
ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999. 
– 4. Το εξωτερικό ιατρείο που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα αποτελεί τμήμα δημόσιου 
ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
σε εξωτερικούς ασθενείς.
Άρθρο 12: Έναρξη εκτέλεσης των μέτρων. 
1. Η έναρξη εκτέλεσης των μέτρων γίνεται με έγγραφη παραγγελία του 
αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών προς τον ∆ιευθυντή των μονάδων 
που αναφέρονται στο άρθρο 11, ο οποίος και οφείλει να εκτελέσει την 
παραγγελία. – 2. Ο προσδιορισμός της μονάδας όπου θα εκτελεστούν τα 
μέτρα, γίνεται από κατάλογο μονάδων κατάλληλων για την εκτέλεσή τους, 
ο οποίος καταρτίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Υγείας και αποστέλλεται στα 
πρωτοδικεία και εφετεία της χώρας και στις αντίστοιχες εισαγγελίες, καθώς 
και στους ∆ιευθυντές όλων των μονάδων του καταλόγου. – 3. Μεταξύ πε-
ρισσότερων μονάδων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, ο αρμόδιος Ει-
σαγγελέας Πρωτοδικών, αρχικώς ή στη συνέχεια, επιλέγει εκείνη που είναι 
εγγύτερα στον τόπο κατοικίας του ατόμου ή της οικογένειάς του ή κρίνεται 
καταλληλότερη για αυτό.
Άρθρο 13: Εισαγωγή σε ειδικό ή κοινό τμήμα νοσοκομείου. 
1. Η εισαγγελική παραγγελία προς τον ∆ιευθυντή του ειδικού ή κοινού ψυχι-
ατρικού τμήματος δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου (άρθρο 69 
παράγραφος 3 περιπτώσεις α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα) συνοδεύεται από 
πλήρες αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος ή διάταξης του α-
νακριτή ή απόφασης αλλοδαπής δικαστικής αρχής. Αν δεν έχει καθαρογρα-
φεί η απόφαση ή το βούλευμα, επισυνάπτεται απόσπασμα και στη συνέχεια 
διαβιβάζεται υποχρεωτικά και πλήρες αντίγραφο. – 2. Κατά την εισαγωγή 
συντάσσεται έκθεση και διενεργούνται τα εξής: α) έκδοση εισιτηρίου, β) κα-
ταγραφή ατομικών στοιχείων (στοιχεία ταυτότητας, τόπος τελευταίας δια-
μονής, νόμιμος αντιπρόσωπος ή πρόσωπα επικοινωνίας, θρήσκευμα κ.ά.), γ) 
καταγραφή χρημάτων και εγγράφων (δελτίου ταυτότητας, βιβλιαρίου υγεί-
ας και ΑΜΚΑ ή βιβλιαρίου πρόνοιας / απορίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής 
προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους ή δελτίου υποβολής αίτησης για 
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πολιτικό άσυλο ή το σχετικό έγγραφο αναγνώρισης της ιδιότητας του πρό-
σφυγα, διαβατηρίου και ευρωπαϊκής κάρτας υγείας (Ε111) κ.ά.) και φύλαξη 
αυτών αν συντρέχει λόγος, δ) εξέταση ιατρική και ψυχιατρική, ε) τήρηση 
ηλεκτρονικού ή έγγραφου ιατρικού φακέλου, στ) συνέντευξη με κοινωνικό 
λειτουργό, ζ) τήρηση φακέλου από την κοινωνική υπηρεσία. – 3. Η δαπάνη 
θεραπείας καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του ατόμου και, εφόσον 
δεν υπάρχει, από το κράτος. – 4. Η μονάδα, αμέσως μετά την εισαγωγή, πα-
ραδίδει στον θεραπευόμενο, σε γλώσσα που κατανοεί, έντυπο με κατάλογο 
των βασικών του δικαιωμάτων, όπως προσδιορίζονται στον Ποινικό Κώδι-
κα, τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας, τον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας, τον 
Κώδικα Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας, το Σωφρονιστικό Κώδικα και τα πρω-
τόκολλα ψυχιατρικής φροντίδας. – 5. Κατά την παραμονή του ατόμου για 
θεραπεία τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία και βιβλία κατά τις κείμενες 
διατάξεις και επιπλέον βιβλίο καταγραφής των χρησιμοποιηθέντων μέσων 
αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας του παρόντος νόμου.
Άρθρο 14: Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης. 
1. Για την έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης σε 
τακτά χρονικά διαστήματα σε εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
ή σε εξωτερικό ιατρείο δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου (άρ-
θρο 69 παράγραφος 3 περίπτωση γ΄ του Ποινικού Κώδικα) εφαρμόζονται 
αναλόγως οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13. – 2. Ο θεράπων ψυχία-
τρος εκπροσωπεί τη θεραπευτική ομάδα και προτείνει εξατομικευμένο 
θεραπευτικό σχέδιο που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα μέτρα 
του άρθρου 10, καθώς και την εποπτεία των συνθηκών εκτέλεσής τους. Το 
σχέδιο αυτό οφείλει να κοινοποιήσει αμελλητί στον αρμόδιο εισαγγελέα, 
τον οποίο και ενημερώνει για την ανταπόκριση και συμμόρφωση του θε-
ραπευομένου προς αυτό, αλλά και για την πιθανή ανάγκη τροποποίησής 
του. – 3. Τυχόν δαπάνη εισιτηρίου καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα 
του ατόμου και, εφόσον δεν υπάρχει, από το κράτος.
Άρθρο 15: Αντικατάσταση ή άρση θεραπευτικών μέτρων. 
Κατά την αντικατάσταση ή την άρση των θεραπευτικών μέτρων, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Ποινικού Κώδικα, συνεκτιμάται η 
κατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου, το στάδιο βελτίωσής της και η 
ύπαρξη κατάλληλου υποστηρικτικού συγγενικού ή άλλου περιβάλλοντος. 
Πιο συγκεκριμένα συνεκτιμάται αν το άτομο: α) ευρίσκεται σε στάσιμη κα-
τάσταση ή υποτροπή, β) ευρίσκεται σε στάδιο βελτίωσης ή αποθεραπείας, 
γ) συμμετέχει σε αναγνωρισμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατά-
στασης και κοινωνικής επανένταξης, δ) λαμβάνει άδειες και τηρεί τους ό-
ρους τους και ε) διαβιοί σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην 
κοινότητα ή σε ανάδοχη οικογένεια ή με την οικογένειά του.
Άρθρο 16: Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων. 
1. Οι συνθήκες νοσηλείας πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες της θερα-
πείας. Τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα δεν επιτρέπεται να αποκλείουν α-
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παραίτητα για τη θεραπεία μέσα, όπως οι άδειες, οι οργανωμένες έξοδοι 
ή η διαμονή σε εποπτευόμενους εξωτερικούς χώρους, εφόσον δεν τίθεται 
σε κίνδυνο η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα άλλων ή και του ίδιου του 
θεραπευομένου. – 2. Τη χορήγηση άδειας αποφασίζει ο (Επιστημονικός) 
∆ιευθυντής της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο, ύστερα από εισήγηση 
του θεράποντος ψυχιάτρου. Η χορήγηση της άδειας υπογράφεται από αυ-
τόν και τον ∆ιοικητή της μονάδας και τίθεται υπόψη του αρμόδιου εισαγγε-
λέα. Ο θεραπευόμενος δηλώνει την ακριβή διεύθυνση διαμονής του και η 
κοινωνική υπηρεσία εξετάζει αν είναι εξασφαλισμένη η διαβίωσή του κατά 
τη διάρκεια της άδειας. Η άδεια μπορεί να εξαρτηθεί και από τον όρο ότι 
κατά την έξοδό του από το τμήμα και την επιστροφή του θα συνοδεύε-
ται από συγγενικό του πρόσωπο ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του. – 3. 
Σε περίπτωση παραβίασης της άδειας ή φυγής ενημερώνονται αμέσως 
οι αστυνομικές αρχές και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Ο θεραπευόμενος δεν 
θεωρείται κρατούμενος σύμφωνα με την έννοια των άρθρων 172 και 173 
του Ποινικού Κώδικα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει σε περίπτωση 
θεραπείας σε ψυχιατρικό παράρτημα καταστήματος κράτησης. – 4. Μέσα 
αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας, όπως η προστατευτική 
απομόνωση και ο σωματικός περιορισμός, μπορούν να ληφθούν μόνο για 
όσους εκδηλώνουν αυτοκαταστροφική ή βίαιη συμπεριφορά, εναντίον του 
προσωπικού ή τρίτων. Τα μέσα του προηγούμενου εδαφίου αποφασίζονται 
και εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις ψυχιατρικές οδηγίες και τις κατευθυντή-
ριες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρί-
ων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) και 
της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωμάτων των Ατόμων 
με Ψυχικές ∆ιαταραχές, αφού προηγηθούν και αποτύχουν τεχνικές αποκλι-
μάκωσης της βίαιης συμπεριφοράς. – 5. Απαγορεύεται απολύτως η λήψη 
μέσων, όπως η στείρωση, λοβοτομή και άλλες ανάλογες επεμβάσεις ή θε-
ραπείες οι οποίες προξενούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις στην υγεία του 
ατόμου. – 6. Κάθε μεταφορά του θεραπευόμενου διενεργείται από τον θε-
ράποντα ιατρό και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα. Σε κάθε περίπτω-
ση, ο θεράπων ιατρός που μεταφέρει τον θεραπευόμενο παραμένει στον 
χώρο, έως ότου πραγματοποιηθεί ο σκοπός της μεταφοράς. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή και των τρίτων, μπορεί να ζη-
τηθεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και προηγούμενης γνωμάτευσης 
του θεράποντος ιατρού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέ-
τρων ασφαλείας, η συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη μεταφορά 
όσο και κατά την παραμονή του θεραπευομένου στον χώρο μεταφοράς. Οι 
ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά θεραπευομένων δεν εφαρμό-
ζονται στις περιπτώσεις θεραπευομένων με το μέτρο θεραπείας της περ. 
γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ, οι οποίοι δύνανται να προσέρχονται αυ-
τοβούλως και άνευ συνοδείας, εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κατόπιν 
γνωμοδότησης του θεράποντος ιατρού, κρίνει διαφορετικά.
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Άρθρο 17: Σύσταση και στελέχωση ειδικών τμημάτων νοσοκομείων. 
1. Η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση των ειδικών τμημάτων δημόσι-
ων ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκομείων της παραγράφου 1 του άρθρου 
11 γίνεται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Υγείας. Ο 
τρόπος οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ανωτέρω τμημάτων 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών. – 2. Τα τμήματα του 
παρόντος άρθρου στελεχώνονται από διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα 
που αποτελείται από ψυχιάτρους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, εργοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. – 3. Το διοικητικό προσωπικό και 
το προσωπικό φύλαξης που υπηρετεί στα τμήματα του παρόντος άρθρου, 
λαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με το περιεχόμενο των υποχρεώ-
σεών του και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του πριν από την ανά-
ληψη των καθηκόντων αυτών.
Άρθρο 18: Αρμοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού. 
1. Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και 
στις Εισαγγελίες στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί ειδικό τμήμα δη-
μόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικό τμήμα τέτοιου 
νοσοκομείου ή στις οποίες εκτελούνται τα μέτρα της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα, στην αρχή κάθε δικα-
στικού έτους, με απόφαση του διευθύνοντος την Εισαγγελία, ορίζεται ένας 
Εισαγγελέας ή Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, ως 
αρμόδιος: α) για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν 
μέτρο των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα, β) για την εποπτεία 
της λειτουργίας του ειδικού τμήματος του δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού 
νοσοκομείου και γ) για το συντονισμό και τη συνεργασία της Εισαγγελίας 
με τη ∆ιεύθυνση της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο που προβλέπεται 
στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με τον αυτεπάγγελ-
το δικαστικό έλεγχο της διάρκειας του μέτρου (ανά έτος εξακολούθηση, 
παράταση του μέγιστου χρόνου διάρκειας) και την εισαγωγή στο Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο των αιτήσεων για άρση ή αντικατάστασή του. – 2. Οι 
αρμοδιότητες της παραγράφου 1 ασκούνται με προσωπική παρουσία του 
εισαγγελικού λειτουργού στη μονάδα, την οποία επισκέπτεται τουλάχιστον 
μία (1) φορά τον μήνα για να διαπιστώσει τη νόμιμη εκτέλεση του επιβλη-
θέντος μέτρου, να ενημερωθεί από το προσωπικό, να συνεργασθεί με τον 
επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό και να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα. – 3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εισαγγελέας μπο-
ρεί να ζητήσει τη διατύπωση γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου της 
μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο σχετικά με την εφαρμοζόμενη θερα-
πευτική αγωγή και ιδίως σχετικά με την αναγκαιότητα μέσων αυξημένης 
ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας.
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Άρθρο 19: Έλεγχος της εκτέλεσης των μέτρων. 
1. Η είσοδος στις μονάδες εκτέλεσης των μέτρων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 69 και της παραγράφου 1 του άρθρου 70Α του Ποινικού Κώδικα 
για την πραγματοποίηση ελέγχου σχετικά με πιθανή παραβίαση δικαιω-
μάτων των θεραπευομένων επιτρέπεται: α) στο Συνήγορο του Πολίτη, β) 
στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου καταστημάτων κράτησης, ειδικά για 
τα ψυχιατρικά τμήματα των καταστημάτων κράτησης, γ) στο Σώμα Επιθε-
ωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας, ειδικά για τις μονάδες που λειτουρ-
γούν εντός ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκομείων, τα Κέντρα ψυχικής υγείας 
και τις κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, δ) στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου 
Προστασίας των ∆ικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές ∆ιαταραχές του Υ-
πουργείου Υγείας και ε) σε κάθε άλλη αρχή που της παραχωρείται δικαίωμα 
ελέγχου με ειδική διάταξη νόμου. – 2. Όσοι έχουν ελεγκτική αρμοδιότητα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν να διενεργούν τη σχετική έρευνα 
και χωρίς προειδοποίηση, με επισκέψεις στις μονάδες εκτέλεσης του μέ-
τρου, να ζητούν έγγραφες ή προφορικές πληροφορίες από τον ∆ιευθυντή 
και το προσωπικό της μονάδας και να καλούν σε ακρόαση τους θεραπευ-
ομένους. Ο ∆ιευθυντής υποχρεούται να διευκολύνει την έρευνα και δεν 
μπορεί να αντιτάξει το ιατρικό απόρρητο, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, οι 
ελέγχοντες διαφυλάσσουν έναντι τρίτων. – 3. Μετά τον έλεγχο συντάσσεται 
έκθεση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει συστάσεις προς τη διεύθυνση της 
μονάδας και αποστέλλεται προς αυτήν, τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας 
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και τον επόπτη 
Εισαγγελέα.
Άρθρο 20: Λήξη των μέτρων. 
1. Τα μέτρα λήγουν όταν εκλείψει ο θεραπευτικός λόγος για τον οποίο επι-
βλήθηκαν. – 2. Η άρση των μέτρων αποφασίζεται από το Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 
70 και 70Α του Ποινικού Κώδικα και παραγγέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγ-
γελέα, ο οποίος διαβιβάζει και αντίγραφο της σχετικής απόφασης στον ∆ιευ-
θυντή της μονάδας όπου εκτελούνται τα μέτρα για να τεθεί στον φάκελο του 
θεραπευομένου. – 3. Ο επιστημονικός ∆ιευθυντής της μονάδας ενημερώνει 
τον Τομέα Ψυχικής Υγείας του τόπου διαμονής του ατόμου στο οποίο είχε 
επιβληθεί κάποιο από τα μέτρα των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα, 
ο οποίος μεριμνά για τη συνέχεια της φροντίδας, καθώς και για την ομαλή 
επάνοδο και προσαρμογή του στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενεια-
κό του περιβάλλον, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.» 
• Στο άρθρο 21 (Κεφάλαιο ∆΄: «Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις») 
του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) ορίζονται τα εξής: «1. Από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 38 έως 41 του 
Ποινικού Κώδικα και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου. – 2. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, στην πε-
ριφέρεια του οποίου εκτελείται η ποινή που προβλέπεται στα καταργούμενα 
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άρθρα 38 έως 41 του Ποινικού Κώδικα, αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή μετά 
από αίτηση του κρατουμένου σχετικά με την αντικατάσταση της ποινής από 
το μέτρο του άρθρου 70Α του Ποινικού Κώδικα. Η ποινή της φυλάκισης ή της 
κάθειρξης που έχει επιβάλλει το δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του καταργούμε-
νου άρθρου 40 του Ποινικού Κώδικα, εκτελείται σύμφωνα με όσα ορίζει το 
άρθρο 70Α του Ποινικού Κώδικα, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου θεραπεί-
ας. – 3. Μέτρο που έχει επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ποινικού Κώ-
δικα και δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόμου. Εντός τριών (3) μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
ο Εισαγγελέας που ορίζεται στο άρθρο 18, εξετάζει όλους του φακέλους των 
προσώπων που τελούν υπό το καθεστώς του άρθρου 69 του Ποινικού Κώ-
δικα. – 4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 17, 
ως ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικό 
τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου νοείται το ανήκον στο 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “∆αφνί”, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
“∆ρομοκαΐτειο” και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.»
• Στο άρθρο 95 («Ακούσια νοσηλεία») του Ν. 2071/1992 («Εκσυγχρονισμός και 
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» – ΦΕΚ Α΄ 123/15.7.1992) ορίζονται τα εξής: «1. 
Ακούσια νοσηλεία είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή εισαγωγή και η 
παραμονή του, για θεραπεία, σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Από την 
ακούσια νοσηλεία διακρίνεται η “φύλαξη” ασθενή με το άρθρο 69 επ. του Ποιν. 
Κώδικα. Η αντιμετώπιση τοξικομανών, διέπεται από ειδική νομοθεσία. – 2. 
Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία είναι: Ι. α. Ο ασθενής να πάσχει από 
ψυχική διαταραχή. β. Να μην είναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας 
του. γ. Η έλλειψη νοσηλείας να έχει ως συνέπεια είτε να αποκλεισθεί η θεραπεία 
του είτε να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του, ή ΙΙ. Η νοσηλεία ασθενή 
που πάσχει από ψυχική διαταραχή να είναι απαραίτητη για να αποτραπούν 
πράξεις βίας κατά του ίδιου ή τρίτου. – 3. Η αδυναμία ή η άρνηση προσώπου 
να προσαρμόζεται στις κοινωνικές ή ηθικές ή πολιτικές αξίες, που φαίνεται να 
επικρατούν στην κοινωνία, δεν αποτελεί καθ’ αυτή ψυχική διαταραχή.»

72-74 (Καταργούνται)

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 κα-
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ματος 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, ύ-
στερα από πρόταση των αρχών που εποπτεύουν αυτόν που απο-
λύθηκε. Το εδάφιο β΄ της πρώτης παραγράφου εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση αυτή.
4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί κίνδυνος 
της δημόσιας τάξης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου 
διαμονής εκείνου που απολύθηκε μπορεί να διατάξει την προ-
σωρινή σύλληψή του ύστερα από την οποία προκαλείται αμέσως 
με τη νόμιμη διαδικασία η απόφαση για την ανάκληση. Αν απο-
φασιστεί η ανάκληση, θεωρείται ότι αυτή επήλθε την ημέρα της 
σύλληψης. 
5. Κατά του βουλεύματος που κρίνει τη χορήγηση της υπό όρο 
απόλυσης επιτρέπεται έφεση από τον εισαγγελέα και τον κατα-
δικασθέντα για οποιοδήποτε λόγο με ανάλογη εφαρμογή των 
άρθρων 473 έως 476 ΚΠΔ.

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, σύμ-
φωνα 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 (1/5) αυτής,
β) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα δύο πέμπτα (2/5) αυ-
τής και
γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον δεκατέσσερα 
(14) 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 πα-
ράγραφο. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει 
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είκοσι δύο (22) έτη, ακόμη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερ-
βαίνει το όριο αυτό. 
3. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε ημέρα εργασίας υπολογί-
ζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της σωφρονιστικής νο-
μοθεσίας.
4. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε 
θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά την προηγού-
μενη παράγραφο. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης δεν μπορεί 
να χορηγηθεί στον καταδικασθέντα η απόλυση, αν δεν έχει πα-
ραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο 
με το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής που του επιβλήθηκε και, σε πε-
ρίπτωση ισόβιας κάθειρξης, για δώδεκα (12) έτη. Το χρονικό διά-
στημα του ενός πέμπτου (1/5) ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, 
των δώδεκα (12) ετών, προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο των 
λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που 
αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κατα-
δικασθείς μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει στο κατάστημα 
δεκατέσσερα (14) έτη και αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας 
κάθειρξης, αν έχει παραμείνει είκοσι (20) έτη.
5. Για την απόλυση του καταδικασθέντος κατά τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη α-
μετάκλητη.
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 απε-
ξάρτησης 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 κα-
τόπιν αίτησης του καταδικασθέντος είτε αυτεπαγγέλτως, αποφα-
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σίζει για την αλλαγή του τόπου του κατ’ οίκον περιορισμού, την 
τροποποίηση του προγράμματος των ωρών απουσίας του κατα-
δικασθέντος από αυτόν και την επιβολή ή τροποποίηση των υπο-
χρεώσεων του τελευταίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 106 παρ. 2 και 3.
7. Η απόλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπο-
ρεί να μη χορηγηθεί, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 106. Το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 110 εφαρμόζεται αναλόγως. 
8. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν ο καταδικασθείς δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και 
πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των 
υποχρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που 
αυτή συντελέστηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι θα τηρήσει 
τις υποχρεώσεις του στο μέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρό-
νος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην 
εκτιθείσα ποινή. Ο καταδικασθείς διατηρεί πάντως το δικαίωμα 
να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105Β. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 
110 εφαρμόζονται αναλόγως.
9. Η απόλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αί-
ρεται, όταν ο καταδικασθείς, κατά το χρονικό διάστημα που προ-
βλέπεται στην παρ. 10, τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα με δό-
λο που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) 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 πε-
ρίπτωση 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 εφαρ-
μόζεται 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 θε-
ωρείται ότι έχει ήδη εκτιθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109.
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10. Η με το παρόν άρθρο χορηγούμενη απόλυση εκτείνεται μέχρι 
του χρονικού σημείου της χορήγησης στον καταδικασθέντα της 
απόλυσης υπό όρο κατ’ άρθρο 105Β. 
11. Στις περιπτώσεις των κακουργημάτων των άρθρων 22 και 23 
του ν. 4139/2013, 134, 187, 187Α, των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 265, της παρ. 1 του άρθρου 299, 323Α, 324, 380, 385, 
καθώς και γι’ αυτά του 19ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του 
παρόντος Κώδικα, δεν επιτρέπεται απόλυση υπό τον όρο της κατ’ 
οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 4 του Ν. 4205/2013 («Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, 
κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α´ 
242/6.11.2013), ως έχει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 88 του Ν. 
4962/2022 (ΦΕΚ Α’ 148/28.7.2022), ορίζονται τα εξής: «1. Η επιλογή, προ-
σαρμογή και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων 
για την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε 
άδεια και του αναγκαίου για το σκοπό αυτόν εξοπλισμού διενεργείται με 
κριτήριο την αποτελεσματική επιτήρηση των προσώπων αυτών, κατά τρό-
πο ώστε να γίνεται σεβαστή η προσωπικότητά τους και να συλλέγονται και 
υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρα-
κτήρα που είναι αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της 
ηλεκτρονικής επιτήρησης, οι οποίοι συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης 
της συμμόρφωσης των επιτηρουμένων προσώπων προς τις εκ του νόμου 
υποχρεώσεις τους και την προστασία του κοινωνικού συνόλου διά της απο-
τροπής, πρόληψης και καταστολής νέων εγκλημάτων. – 2. Με προεδρικό δι-
άταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Οικονομικών, προσδιορίζονται το εί-
δος, οι προδιαγραφές και η διαδικασία προμήθειας των ηλεκτρονικών και 
λοιπών τεχνικών μέσων και εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης, η ε-
γκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση αυτών, η ενδεχόμενη πιλοτική 
περίοδος λειτουργίας του συστήματος, ο τρόπος παρακολούθησης και κα-
ταγραφής της γεωγραφικής θέσης των επιτηρουμένων προσώπων, η δαπά-
νη που θα βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο και ο τρόπος καταβολής 
της, η έναρξη εφαρμογής του μέτρου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τε-
χνική και επιχειρησιακή υλοποίησή του. – Με το ίδιο διάταγμα ορίζονται τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση και 
η λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, 
καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων που ε-
ποπτεύει, ελέγχει και παρακολουθεί τη διαχείριση του συστήματος από τα 
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ανωτέρω πρόσωπα. – Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα και μετά από γνωμοδό-
τηση της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προσ-
διορίζεται κάθε θέμα σχετικό με το είδος των δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, τη συλλογή, την αποθήκευση, τη 
χρήση και τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών, το χρονικό διάστημα τή-
ρησης αυτών, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επε-
ξεργασίας τους, τη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων αυτών μετά 
το πέρας των σκοπών επεξεργασίας τους, τα δικαιώματα των φυσικών προ-
σώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα, τη γνωστοποίηση της επεξεργα-
σίας και τον έλεγχο από την Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις 
βασικές αρχές του ν. 2472/1997.» – 2Α. Με απόφαση του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη, δύναται να επεκτείνεται ο θεσμός της ηλεκτρονικής ε-
πιτήρησης και σε Καταστήματα Κράτησης καθώς και σε περιφερειακές ενό-
τητες που δεν εφαρμόζουν τον θεσμό πιλοτικά, σύμφωνα με το προεδρικό 
διάταγμα που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 2».
• Στα Π.Δ. 62/2014 («Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επι-
τήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική 
εφαρμογή του – ΦΕΚ Α΄ 105/29.4.2014»), ως έχει μετά τις νομοθετικές μετα-
βολές που επήλθαν με τα άρθρα 39 του Ν. 4356/2015 και 10 παρ. 3 του Ν. 
4613/2019, ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 1
Για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε 
άδεια χρησιμοποιούνται συστήματα που ανιχνεύουν τη γεωγραφική θέση 
του επιτηρούμενου και την αποστέλλουν στο κέντρο ελέγχου. Η επιτήρη-
ση περιλαμβάνει την παρακολούθηση της παραμονής του αιτούντος στην 
κατοικία του και της κίνησής του εκτός αυτής.
Άρθρο 2
1. Η υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικής ε-
πιτήρησης ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής “ανάδοχος”), το 
οποίο τελεί υπό την εποπτεία και ρυθμιστική καθοδήγηση του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο ανάδοχος οφεί-
λει: α) να διατηρεί κέντρο ελέγχου και επιτήρησης στην Αθήνα, που λειτουρ-
γεί καθημερινώς, αδιαλείπτως και σε 24ωρη βάση με επαρκές διοικητικό και 
τεχνικό προσωπικό, για τον έλεγχο των επιτηρουμένων προσώπων, για τη 
λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, για την ειδοποίηση και έλεγχο 
σε περίπτωση παραβιάσεων ή δυσλειτουργιών αυτού, για την τοποθέτη-
ση και αφαίρεση των συσκευών επιτήρησης, για την τήρηση μονάδος και 
αρχείου συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και χρήσης 
των στοιχείων και δεδομένων των επιτηρουμένων προσώπων, κατά τα ο-
ριζόμενα στο άρθρο 5, β) να διατηρεί και να λειτουργεί σύστημα επικοινω-
νίας, αναφοράς παραβιάσεων επιτήρησης και ειδοποίησης των αρμοδίων 
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δικαστικών αρχών και υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και γ) να διατηρεί και να μεριμνά για τη λειτουργία 
εγκατάστασης τερματικού, με πλήρη πρόσβαση στο αρχείο σε πραγματικό 
χρόνο, για την άσκηση του έργου της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας, που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος. 
2. Για την τοποθέτηση της συσκευής επιτήρησης και τη διαχείριση του συ-
στήματος απαιτείται η καταβολή του κόστους λειτουργίας των μέσων ηλε-
κτρονικής επιτήρησης. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον κρατούμενο ή υπόδικο 
και καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας εδρεύουσας στην Ελλάδα, που 
υποδεικνύει ο ανάδοχος. Το σχετικό παραστατικό κατατίθεται από τον επι-
τηρούμενο στον ανακριτή που εξέδωσε τη διάταξη περιοριστικών όρων 
ή στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή στη διεύθυνση του καταστήματος 
κράτησης, όπου εκτίει την ποινή ο κατάδικος, οι οποίοι κρατούν αντίγραφο 
αυτού και αποστέλλουν το πρωτότυπο στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας 
του επιτηρούμενου να καταβάλει το σύνολο ή μέρος του κόστους λειτουρ-
γίας των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης, αυτό βαρύνει, εν όλω ή εν μέρει, 
το Δημόσιο. Η κρίση για την οικονομική αδυναμία γίνεται από το αρμόδιο 
να αποφανθεί για την τοποθέτηση των συσκευών επιτήρησης όργανο, βά-
σει των στοιχείων που προσκομίζονται από τον αιτούντα. Η τοποθέτηση 
των συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης δεν εξαρτάται στην περίπτωση 
αυτή από την προηγούμενη καταβολή του κόστους λειτουργίας.
3. Το βούλευμα, η δικαστική απόφαση ή η διάταξη, με την οποία επιβάλλε-
ται το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος και συγκεκριμένα 
α) τα στοιχεία του εντολέα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, β) τα ατομικά στοι-
χεία του επιτηρούμενου, γ) το περιεχόμενο και τους όρους της ηλεκτρονι-
κής επιτήρησης και δ) τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του επιτηρουμένου. 
Η ύπαρξη σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης στην οικία του επιτηρουμένου 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της διάταξης, της απόφασης 
ή του βουλεύματος. Η γραμματεία του ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης 
ποινών ή της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης συντάσσει πίνακα 
στοιχείων του επιτηρουμένου, όπως αυτός περιγράφεται στο υπόδειγμα του 
Παραρτήματος, ο οποίος υπογράφεται από τον ανακριτή, τον εισαγγελέα 
εκτέλεσης ποινών ή τη διεύθυνση του καταστήματος κράτησης και ο οποίος 
παραδίδεται στον επιτηρούμενο και στον ανάδοχο, επί αποδείξει.
4. Η γραμματεία του ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή της 
διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης, αμέσως μετά την κατάθεση του 
παραστατικού καταβολής του κόστους λειτουργίας του συστήματος και σε 
κάθε περίπτωση εντός 24ώρου, καλεί τον ανάδοχο να προβεί στην τοπο-
θέτηση των συσκευών επιτήρησης. Η ειδοποίηση του αναδόχου γίνεται με 

Π
Κ

 2
01

9

04 PK POCKET 2019 24ED 2022.indd   9204 PK POCKET 2019 24ED 2022.indd   92 5/9/22   1:29 PM5/9/22   1:29 PM



93

Άρθρο 110Α

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συσκευής τηλεμοιοτυπίας και σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις τηλεφωνικά. Στη συνέχεια παραδίδεται στον ανάδοχο ε-
πί αποδείξει η σχετική ειδοποίηση. Ταυτόχρονα από την οικεία γραμματεία 
ειδοποιούνται η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο 
οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου και η Τριμελής 
Επιτροπή Εποπτείας.
5. Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση του συστήματος στους καταδίκους 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παράγραφος 6 του 
Σωφρονιστικού Κώδικα, ενώ στους υποδίκους, για τους οποίους τέθηκε ο 
όρος του κατ’ οίκον περιορισμού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 283Α παράγραφος 5 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [βλ. ήδη άρ-
θρο 285 παρ. 4 νΚΠΔ] και εντός 24 ωρών από τη γνωστοποίηση του πίνακα 
στοιχείων του επιτηρουμένου στον ανάδοχο.
6. Η συσκευή επιτήρησης τοποθετείται στο πόδι του επιτηρούμενου πάνω 
από την περιοχή του αστραγάλου και σε περίπτωση που λόγοι υγείας δεν 
το επιτρέπουν, τοποθετείται στον καρπό του χεριού. Η συσκευή πρέπει να 
εκπέμπει διαρκή σήματα στο κέντρο ελέγχου και επιτήρησης με την ανα-
γκαία συχνότητα για την επαρκή παρακολούθηση. Ο ανάδοχος κατά την 
εφαρμογή της συσκευής ενημερώνει τον επιτηρούμενο για τους όρους 
λειτουργίας και του χορηγεί επί αποδείξει φυλλάδιο που περιέχει σαφείς 
και κατανοητές οδηγίες χρήσης και τις σχετικές με αυτές υποχρεώσεις του.
7. Αφού ο ανάδοχος τοποθετήσει και ενεργοποιήσει το σύστημα, ειδο-
ποιεί αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συσκευής τηλε-
μοιοτυπίας το γραφείο του Ανακριτή που εξέδωσε τη σχετική διάταξη ή 
του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή τη Διεύθυνση του Καταστήματος 
Κράτησης, εφόσον κρατείται σε αυτό ο επιτηρούμενος, την αρμόδια 
Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλω-
θείσα κατοικία του επιτηρουμένου και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας.
8. Με την ολοκλήρωση της περιόδου επιτήρησης ή σε περίπτωση διακο-
πής αυτής, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρ-
θρο 3 του παρόντος, ο ανάδοχος, μετά από εντολή του αρμόδιου Ανακριτή 
ή του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή του Διευθυντή του Καταστήματος 
Κράτησης, αφαιρεί τον εξοπλισμό από τον επιτηρούμενο, ενημερώνει το 
σύστημα επιτήρησης και συντάσσει σχετική αναφορά, την οποία αποστέλ-
λει στους ανωτέρω και στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας.
Άρθρο 3
1. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εφαρμογή, εγκατάσταση ή λειτουρ-
γία του συστήματος, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως: α) τα αρμόδια όργανα 
που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να α-
νακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα, β) την αρμόδια Διεύθυνση 
Ασφάλειας, γ) το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα 
κατοικία του επιτηρουμένου, προκειμένου να ασκήσουν το διωκτικό τους 
έργο και να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της 
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ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφα-
ση ή το βούλευμα και δ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας για την τήρηση 
του αρχείου της, προς άσκηση του έργου της εποπτείας και παρακολούθη-
σης της όλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στην 
περίπτωση αυτή και μέχρι την κατά τα ανωτέρω ανάκληση συνεχίζεται η 
κράτηση του υποδίκου ή καταδίκου, ενώ ο ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει 
την καταβληθείσα δαπάνη.
2. Ως παραβίαση του περιοριστικού όρου του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση, την οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θε-
ωρείται: α) η απουσία σήματος από τον καθορισμένο χώρο για χρόνο που 
υπερβαίνει τα πέντε λεπτά, β) η καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής 
επιτήρησης ή γ) η απειλή ή χρήση βίας κατά του προσωπικού του αναδό-
χου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. Σε περίπτωση παρακολούθησης της 
παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του, αν διαπιστωθεί απουσία σή-
ματος, καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης, ο ανάδοχος 
οφείλει να τηλεφωνήσει εντός πέντε λεπτών στον επιτηρούμενο και αν δεν 
απαντήσει ο ίδιος, ο ανάδοχος οφείλει εντός πέντε λεπτών να ειδοποιήσει 
τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Ως παραβίαση των όρων της ηλεκτρονικής επιτήρησης στην περίπτω-
ση παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας 
του, την οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται: α) η έλλειψη 
σήματος για ένα λεπτό, β) η κίνηση του επιτηρούμενου εκτός του καθορι-
σμένου με το αναφερόμενο στο άρθρο 2 βούλευμα, απόφαση ή διάταξη 
χώρου, γ) η καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή δ) 
η απειλή ή χρήση βίας κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση 
συνεργασίας με αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές, o ανάδοχος οφείλει να ειδο-
ποιήσει αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, καθώς και την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας της περιοχής 
όπου εντοπίστηκε η πλέον πρόσφατη θέση του επιτηρούμενου.
4. Αν υπάρχουν υπόνοιες του αναδόχου ότι έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα 
καταστροφής ή αφαίρεσης του συστήματος επιτήρησης ή αλλοίωσης των 
συναφών με την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ανά-
δοχος: α) σε περίπτωση παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος 
στην κατοικία του, καλεί στο τηλέφωνο τον επιτηρούμενο για να ελέγξει 
αν αυτός βρίσκεται στην κατοικία του και τον επισκέπτεται εκεί για να δι-
απιστώσει αν έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα καταστροφής ή αφαίρεσης 
της συσκευής επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών με την επιτήρηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν ο επιτηρούμενος δεν απαντά ή 
διαπιστώνονται οι ανωτέρω ενέργειες, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα 
αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
β) σε περίπτωση παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός 
της κατοικίας του, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα και 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 4
Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ιδρύεται Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας, που ορίζεται ως υπεύθυνη επε-
ξεργασίας κατά το νόμο 2472/1997 (Α΄ 50), έργο της οποίας είναι και η 
εποπτεία και παρακολούθηση της όλης λειτουργίας του συστήματος επιτή-
ρησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από υπαλλή-
λους του Υπουργείου και ειδικότερα τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων ως 
Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του και τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον αναπληρωτή του ως 
μέλη. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ορίζεται με 
την ίδια απόφαση. Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή διαθέτει 
τερματικό σε χώρο του ανωτέρω Υπουργείου, μέσω του οποίου μπορεί να 
ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ανάθε-
σης εκτέλεση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης.
Άρθρο 5
1. Πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος γνωστοποιείται από τον α-
νάδοχο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε 
θέμα σχετικό με: α) το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τυγχάνουν επεξεργασίας, β) τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση των δεδο-
μένων και τους αποδέκτες αυτών, γ) το χρονικό διάστημα τήρησής τους, το 
οποίο διαρκεί για μια πενταετία από την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής 
απόφασης ή βουλεύματος ή την ολοκλήρωση της έκτισης της επιβληθείσας 
ποινής, δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξερ-
γασίας των δεδομένων και ε) τη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων 
μετά το πέρας των σκοπών επεξεργασίας και της απαιτούμενης χρονικής δι-
ατήρησής τους, η οποία πραγματοποιείται με αυτόματο και ασφαλή τρόπο, 
κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτησή 
τους με οποιαδήποτε μέσα, ούτε επίσης και η αναγνώριση των υποκειμένων 
των δεδομένων. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης, ο α-
νάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας τα 
δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος καταρτίζει και θέτει σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης α-
σφάλειας πληροφοριών για το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, ώστε να 
εξασφαλίζονται τα δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή και απώ-
λεια, καθώς και από κάθε άλλη παράνομη επεξεργασία, όπως είναι ιδίως η 
μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, διάδοση, πρόσβαση ή αλλοίωση. Προς 
το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος κα-
θορίζει τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι δε-
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σμευτικός –μέσω πράξης της διοικήσεως του αναδόχου– για το προσωπικό, 
καθώς και πολιτική ασφάλειας, η οποία περιέχει και κατάλληλη διαδικασία 
για την αναθεώρησή της και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορές σε 
ειδικότερες διαδικασίες συστήματος διαχείρισης ασφάλειας. Ειδικότερα, ο 
ανάδοχος λαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας ώστε: α) 
το εμπλεκόμενο προσωπικό να αποκτήσει τις απαραίτητες για την εκπλήρω-
ση των καθηκόντων του γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να δεσμεύεται 
ως προς την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργά-
ζεται, β) να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ελέγχεται και να εξακριβώνεται 
εκ των υστέρων ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα ηλε-
κτρονικής επιτήρησης, πότε και από ποιον, γ) να αποτρέπεται η πρόσβαση 
μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτελού-
νται εργασίες σχετικές με το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, δ) να απο-
τρέπεται η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων του 
συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, 
ε) να εξασφαλίζεται ότι τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση μό-
νο στα δεδομένα που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, στ) να 
εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα της πηγής των σημάτων που εκπέμπονται 
από τους επιτηρούμενους προς το κέντρο ελέγχου και επιτήρησης του ανα-
δόχου, καθώς και η προστασία αυτών των σημάτων κατά την εκπομπή τους 
από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή 
και ζ) η απομακρυσμένη πρόσβαση της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας 
στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης για την άσκηση του έργου της να 
πραγματοποιείται μόνο από συγκεκριμένο ασφαλές τερματικό, με τη χρήση 
έμπιστου δικτύου και κατάλληλων ασφαλών κρυπτογραφικών μηχανισμών, 
βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων. 
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας α-
φορούν, πέραν των όσων αναφέρονται στον πίνακα στοιχείων του επιτη-
ρουμένου, όσα ηλεκτρονικά δεδομένα καταγράφονται κατά την επιτήρησή 
του. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη διάθεση των δικαστικών και αστυνο-
μικών αρχών, κατόπιν αιτήματός τους, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτα-
σης, προανάκρισης, κύριας ανάκρισης ή διαδικασίας στο ακροατήριο.
4. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το ν. 2472/1997 ενημερώνει, δια του 
πίνακα στοιχείων επιτηρουμένου, διεξοδικά και εγγράφως τους επιτηρού-
μενους για τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων τους, τους αποδέκτες 
ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων τους και εν γένει για τα δικαι-
ώματά τους.
Άρθρο 6
1. Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών της εγκατάστασης, λειτουργίας και συ-
ντήρησης των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων και εξοπλισμών 
και συστημάτων επιτήρησης γίνεται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ε-
νωσιακό δίκαιο.
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2. Η δαπάνη που βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο δεν μπορεί να εί-
ναι ανώτερη των 15 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 7
1. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης εφαρμόζεται πιλοτικά και λή-
γει με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η πιλοτική εφαρμογή αφορά: α) έως πενήντα 
(50) κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 
και εκτίουν αυτήν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, 
Νιγρίτας Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών, οι οποίοι δηλώ-
νουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους 
κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της 
παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής. β) 
Έως πενήντα (50) κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιο-
ρισμού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα 
ή κρατούμενες που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης 
και εκτίουν αυτήν στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, 
οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, 
εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους κρατούμενους 
αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους 
στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής. γ) Έως εκατό (100) 
υποδίκους για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμο-
διότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην 
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται 
σε αυτήν ή την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους υποδίκους αυ-
τούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην 
κατοικία τους. Στον ως άνω αριθμό συμπεριλαμβάνονται και οι υπαγόμενοι 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα, οι οποίοι δηλώ-
νουν κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, για να εφαρμοστεί σύ-
στημα παρακολούθησης παραμονής στην κατοικία τους. Στον ίδιο αριθμό 
συμπεριλαμβάνονται και υπόδικοι ή κατάδικοι φοιτητές και σπουδαστές 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που εδρεύουν στην Περιφερειακή 
Ενότητα Αττικής, στους οποίους χορηγείται άδεια με ηλεκτρονική επιτή-
ρηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Σωφρονιστικού 
Κώδικα. δ) Έως 50 υποδίκους για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαι-
ρης κάθειρξης ή καταδίκους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης 
κάθειρξης και κρατούνται και νοσηλεύονται, για ασθένειες που προβλέ-
πονται στο άρθρο 105 παράγραφος 7 ΠΚ, στο νοσοκομείο κρατουμένων 
Κορυδαλλού, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή 
Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους 
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υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμο-
νής τους στην κατοικία τους.
2. Σε περίπτωση που καλυφθεί ο αριθμός των ανωτέρω επιτηρουμένων, ο 
ανάδοχος ειδοποιεί τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες για την ανάκληση 
της διάταξης, απόφασης ή βουλεύματος, κατ’ αναλογική εφαρμογή της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 3.
3. Ο αριθμός των κρατουμένων και υποδίκων που θα ενταχθούν στην πι-
λοτική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης μπορεί να 
αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 8
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 7ο Κεφάλαιο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο – 
Παραγραφή ποινών 

Ι. Παραγραφή εγκλημάτων

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 ημερο-
λόγιο. 
5. Αν ο νόμος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από μία ποινές, οι 
πιο πάνω προθεσμίες υπολογίζονται σύμφωνα με τη βαρύτερη 
απ’ αυτές. 

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 63 («Παραγραφή και παύση της ποινικής δίωξης») του Ν. 
4689/2020 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 
2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του 
Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α΄ 
99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις» – 
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ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020) ορίζονται τα εξής: «1. Παραγράφεται το αξιόποινο 
και παύει η δίωξη των πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και την 
30ή.04.2020, κατά των οποίων ο νόμος, ως κύρια ποινή, απειλεί ποινή φυ-
λάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργα-
σίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές. Το πρώτο εδάφιο δεν 
εφαρμόζεται σε πλημμελήματα για τα οποία η χρηματική ποινή ή η παροχή 
κοινωφελούς εργασίας προβλέπονται διαζευκτικά με ποινή φυλάκισης άνω 
του ενός (1) έτους. – 2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παρ. 1, 
ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος 
σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και 
καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερί-
ας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική 
δίωξη και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της 
πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την 
αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. – 3. Οι δικογραφίες που αφορούν 
στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμό-
διου εισαγγελέα. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνεται, με διάταξή του, 
ο αρμόδιος εισαγγελέας. – 4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις 
πράξεις που αναφέρονται στις παρ. 1 έως 3, δεν θίγονται με οποιονδήποτε 
τρόπο. Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει 
την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις 
υποθέσεις αυτές. – 5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και 
η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα πλημμελήματα, που προβλέ-
πονται και τιμωρούνται από τις εξής διατάξεις: α) των άρθρων 82Α, 142, 155, 
158 παρ. 2, 160, 163, 166 παρ. 1, 168 παρ. 3, 169Α, 173 παρ. 1, 175, 178, 
183, 184 παρ. 1, 221 παρ. 2 εδάφιο πρώτο, 230, 285 παρ. 4 περ. α΄, 304Α 
παρ. 1 εδάφιο δεύτερο, 337 παρ. 1, 358 του Π.Κ. και 377 Π.Κ. για τις περι-
πτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, β) του άρθρου πέμπτου του ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), γ) του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), δ) του 
άρθρου μόνου παρ. 1 του ν. 690/1945 (Α΄ 292), ε) του άρθρου 29 παρ. 1 εδά-
φιο πρώτο του ν. 703/1977 (Α΄ 278) και του άρθρου 44 παρ. 1 εδάφια πρώτο 
και δεύτερο και 2 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), στ) του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του 
ν. 456/1976 (Α΄ 277), ζ) του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), η) του 
άρθρου 10 του ν. 4637/2019 (Α΄ 180). – 6. Η θέση στο αρχείο, σύμφωνα με 
την παρ. 3, δικογραφίας, η οποία αφορά σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε για 
γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η ανα-
φορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, δεν 
αποτελεί το τέλος της ποινικής δίωξης κατά την διάταξη του άρθρου 59 παρ. 
2 Κ.Π.Δ. Στην περίπτωση αυτή το τέλος της ποινικής δίωξης επέρχεται μετά 
τη συνέχιση της παυθείσας ποινικής δίωξης, σύμφωνα με την παρ. 2, και την 
έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή αμετάκλητου βουλεύματος. – 7. Στις περ. 
των άρθρων 224, 229, 362 εδάφιο δεύτερο και 363 Π.Κ., αν για το γεγονός 
για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην 
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αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, πριν την άσκηση 
ποινικής δίωξης, τέθηκε η δικογραφία στο αρχείο, σύμφωνα με την παρ. 3, 
ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 
243, 43 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο Κ.Π.Δ.), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ει-
σαγγελέα εφετών, αναβάλλει, με πράξη του, κάθε περαιτέρω ενέργεια έως 
το τέλος της ποινικής διαδικασίας της υπόθεσης που τέθηκε στο αρχείο.» 
• Στο άρθρο όγδοο («Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης») του Ν. 
4411/2016 («Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 
έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά 
με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που 
διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών – Μεταφορά στο ελληνικό 
δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατά-
σταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις 
σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ 
Α’ 142/3.8.2016) ορίζονται τα εξής: «1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει 
η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 
και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των 
οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποι-
νή ή και τις δύο ποινές. – 2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της 
παραγράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση 
του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελή-
ματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα 
ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου 
της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι 
την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. – 3. Οι δικογραφίες που αφο-
ρούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του 
αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των πειστηρίων 
αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδιος 
εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης. – 4. Οι αστικές 
αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγού-
μενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή 
του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά 
νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές. – 5. 
Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής 
δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλήματα: α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρ-
θρων 81Α, 142, 149, 154, 155, 157 παρ. 3 εδάφιο β΄, 158 παράγραφοι 1 και 2, 
162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2, 166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 
181, 182, 192, 193 παρ. 1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 220, 221 παράγραφοι 
1 και 2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και 2, 255, 259, 
261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄, 346 παρ. 
1, 352Β, 358, 359, 360 παρ. 3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται διά του 
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τύπου, 375 παρ. 1 εδάφιο α΄, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων 
με πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι 1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 
παράγραφοι 1 και 2, 403 παράγραφοι 1 και 2, 406, β) του άρθρου 2 παρ. 11 
περίπτωση β΄ του N. 2168/1993, γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986, 
δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000, ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώ-
σεις δ΄ και θ΄ εδάφιο α΄ του N. 3691/2008, στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 
6 του N. 3213/2003, ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945, η) του 
άρθρου 28 του N. 3996/2011, θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 και του άρ-
θρου 44 του N. 3959/2011, ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976, ια) του άρθρου 
41ΣΤ του N. 2725/1999, ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α΄ του N. 3028/2002, ιγ) 
του άρθρου 13 του N. 3402/2005, ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του 
N. 3500/2006, ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/ 2010, ιστ) 
του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988, ιζ) του N. 927/1979.»

112 Έναρξη του χρόνου παραγραφής. Η προθεσμία της παρα-
γραφής 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 φυσι-
κού αυτουργού. 

113 Αναστολή της παραγραφής. 1. Η προθεσμία της παραγρα-
φής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύμφωνα με διάταξη νό-

μου, 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 (5) έτη για τα κακουργήματα 
και τρία (3) 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 ή της 
παρ. 4Α του άρθρου 7 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24).
3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της δεν 
αναστέλλει την παραγραφή.
4. Η προθεσμία της παραγραφής των κακουργημάτων που στρέ-
φονται κατά ανηλίκου αρχίζει από την ενηλικίωση του θύματος. Η 
προθεσμία της παραγραφής των εγκλημάτων που προβλέπονται 
στα άρθρα 323Α, 324 και στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους 
του παρόντος Κώδικα, όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκου, αρ-
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Άρθρο 130

6. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλε-
κτρονική επιτήρηση αίρεται αν ο απολυθείς, όσο διαρκεί η εν 
λόγω απόλυση, τέλεσε, ως ενήλικος, κακούργημα ή ως ανήλικος, 
πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα, για την 
οποία και καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως. Στην πε-
ρίπτωση 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 (1) 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 χορηγη-
θεί 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. 

Σχετική νομοθεσία
• Βλ. υπό το άρθρο 110Α.

130 Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έ-
τους. 1. Η διάταξη του άρθρου 126 παρ. 1 εφαρμόζεται και 

για ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη πριν τη συμπλήρω-
ση 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 συ-
μπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. 
2. Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρμόζεται και για τους α-
νηλίκους 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 θερα-
πευτικών μέτρων δεν είναι επαρκής και ότι ο περιορισμός σε ειδι-
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Άρθρο 130

κό κατάστημα κράτησης νέων, μολονότι αναγκαίος για τον ποινι-
κό 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 καταστή-
ματος ή του αρμόδιου εισαγγελέα, μετά από ακρόαση των ανωτέ-
ρω 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. 

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 11 («Ειδική μεταχείριση στην περίπτωση στέρησης της ε-
λευθερίας [άρθρο 12 παρ. 1, 2, 3, 4, 6 Οδηγίας]») του Ν. 4689/2020 
(«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών [ΕΕ] 2016/800, 
2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου 
Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 [Α’ 
99] προς εφαρμογή του Κανονισμού [ΕΕ] 2018/1727 και άλλες διατάξεις» – 
ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020) ορίζονται τα εξής: «1. Νεαροί κρατούμενοι και των 
δύο φύλων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος και 
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και 
στους οποίους έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση ή ποινικός σωφρονι-
σμός, κρατούνται σε ειδικά καταστήματα κράτησης νέων, στα οποία εφαρ-
μόζονται εξειδικευμένα προγράμματα μορφωτικού και επαγγελματικού 
χαρακτήρα. – 2. Ανήλικοι δράστες που έχουν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή 
σε βάρος των οποίων έχει εκτελεσθεί ένταλμα σύλληψης ή βιαίας προσα-
γωγής, κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των αστυνομικών 
τμημάτων, εκτός εάν κρίνεται ότι αυτό δεν εξυπηρετεί το υπέρτατο συμφέ-
ρον τους ή εάν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, αυτό δεν είναι πρακτικά δυνα-
τό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανήλικοι κρατούνται μαζί με ενηλίκους με 
τρόπο συμβατό με το υπέρτατο συμφέρον τους. – 3. Οι νεαροί κρατούμενοι 
επιτρέπεται να παραμένουν στα ειδικά γι’ αυτούς καταστήματα ή τμήματα, 
μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, εάν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.), 
μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής, προς ολοκλήρωση των μορ-
φωτικών ή επαγγελματικών προγραμμάτων, τα οποία παρακολουθούν, ε-
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Άρθρα 131-132

φόσον οι ίδιοι δείχνουν ενδιαφέρον και η παραμονή τους στο κατάστημα 
δεν προκαλεί προβλήματα στην κοινή διαβίωση και την ομαλή λειτουργία 
του καταστήματος.»

131 Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση 
του δέκατου όγδοου έτους. 1. Αν ο καταδικασθείς σε πε-

ριορισμό 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 καταδικα-
σθέντος, μπορεί να διατάξει την έκτιση της ποινής σε σωφρονι-
στικό κατάστημα. 
2. Οι παράγραφοι 3 εδ. β΄ και 4 του προηγούμενου άρθρου ισχύ-
ουν και στην περίπτωση αυτή. 

132 Συρροή. 1. Αν ο κρατούμενος σε ειδικό κατάστημα κράτη-
σης νέων διαπράξει αξιόποινη πράξη πριν συμπληρώσει το 

δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή αν συντρέξει άλλη περίπτω-
ση συρροής κατά το άρθρο 97, το δικαστήριο επαυξάνει την ποι-
νή 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 δέκα-
του 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 περίπτωση α΄ ή ποινή φυλάκισης. 
3. Αν ο κρατούμενος σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων δια-
πράξει 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 καθο-
ρίσει η προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1. 
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Άρθρα 192-207

καθώς και σε χώρους φύλαξης νεκρών ή νεκροταφεία και προκα-
λεί έτσι φόβο ή ανησυχία σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, εφόσον 
η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 

192-197 (Καταργούνται)

 7ο Κεφάλαιο: Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης 

198-199 (Καταργούνται)

200 Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων. 1. Όποιος κα-
κόβουλα προσπαθεί να εμποδίσει ή με πρόθεση διαταράσ-

σει 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 τό-
πο ορισμένο για θρησκευτική συνάθροιση ανεκτή κατά το πολί-
τευμα ενεργεί υβριστικά ανάρμοστες πράξεις. 

201 (Καταργείται)

8ο Κεφάλαιο 

202-206 (Καταργούνται)

 9ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα,  
 άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα 

207 Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πλη-
ρωμής. 1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόμισμα οποιουδή-

ποτε 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 (10) 
έτη και χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, με τον ίδιο σκοπό, πα-
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Άρθρα 208-208Α

ραποιεί ή νοθεύει κάθε άλλο υλικό μέσο πληρωμής, εκτός από το 
νόμισμα, όπως πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες και λοιπές 
κάρτες που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταξιδιω-
τικές επιταγές, λοιπές επιταγές και συναλλαγματικές. 
2Α. Με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, 
με τον ίδιο σκοπό, προμηθεύεται ή κατέχει το παραποιημένο ή 
νοθευμένο υλικό μέσο της παρ. 2.
3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρού αριθμού πλαστών ή 
μικρής φερόμενης αξίας τους, οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμω-
ρούνται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη και οι πράξεις της παρ. 2Α 
με ποινή φυλάκισης έως ένα (1) έτος. 

208 Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πλη-
ρωμής. 1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε κυ-

κλοφορία σαν γνήσιο πλαστό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή 
εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από τον χρόνο νόμιμης κυκλο-
φορίας 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 (10) έτη και χρηματική ποινή. Σε 
ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρού αριθμού πλαστών ή μικρής 
φερόμενης αξίας τους επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο (2) έτη.
2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το πλαστό νόμι-
σμα ή άλλο μέσο πληρωμής σαν γνήσιο, επιβάλλεται φυλάκιση 
έως έξι (6) 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 βρί-
σκεται σε σχέση εξάρτησης με τον εντολέα ή ζει μαζί του στην 
ίδια κατοικία. 

208Α Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος. Με τις ποινές 
της παραγράφου 1 εδάφια α΄ και β΄ του προηγούμενου 

άρθρου τιμωρείται και όποιος με πρόθεση κατασκευάζει, προ-
μηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία νόμισμα είτε κατά είτε 
πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστη-
μα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμό-
διους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμο-
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Άρθρα 208Β-210 

ποιηθεί νόμιμες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όμως την άδεια 
της αρμόδιας αρχής ή καθ’ υπέρβαση του σχετικού δικαιώματος. 

208Β Όποιος παράνομα παράγει, πωλεί, εισάγει, χρησιμοποιεί 
ή διανέμει για πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς 

μετάλλια ή μάρκες τα οποία: α) φέρουν στην όψη τους όρους «ευ-
ρώ» 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 στεφά-
νης των κερμάτων των δύο ευρώ, τιμωρείται με χρηματική ποινή.

208Γ Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων. 1. Όποιος κα-
ταρτίζει 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. 

209 Παραποίηση και νόθευση άυλων μέσων πληρωμής. 1. 
Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άυλο μέσο πληρωμής με σκο-

πό να το θέσει σε κυκλοφορία ως γνήσιο, τιμωρείται με κάθειρξη 
έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. 
2. Με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, με 
τον ίδιο σκοπό, προμηθεύεται, κατέχει ή διαθέτει το παραποιημέ-
νο ή νοθευμένο άυλο μέσο πληρωμής της παρ. 1.
3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρής αξίας άυλων μέσων 
πληρωμής, οι πράξεις της παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση έως 
τρία (3) έτη και οι πράξεις της παρ. 2 τιμωρούνται με ποινή φυλά-
κισης έως ένα (1) έτος.

210 Παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής. Με ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποι-
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ωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, οι 
οποίοι φανερώνουν ιδιωτικά απόρρητα, που τους τα εμπιστεύτη-
καν 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 κά-
ποιου από τα πρόσωπα της πρώτης παραγράφου, γίνεται κάτο-
χος 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 απέ-
βλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντος ή στη διαφύλαξη δικαιολογη-
μένου ουσιώδους συμφέροντος, δημόσιου ή του ίδιου ή κάποιου 
άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά. 

 23ο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών 
Ι. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

372 Κλοπή. 1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό 
πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί 

παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση και αν το αντικείμενο της κλο-
πής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
(1) έτους και χρηματική ποινή.
2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ηλεκτρική και 
κάθε άλλης μορφής ενέργεια.

Σχετική νομοθεσία
• Στα άρθρα 1, 2, 6, 20 και 53 του Ν. 4858/2021 («Κύρωση Κώδικα νομο-
θεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς» – ΦΕΚ Α΄ 220/19.11/2021) ορίζονται τα εξής (βλ. και άρθρο 
463 παρ. 6 ΠΚ): 
«Άρθρο 1 – Αντικείμενο
1. Στην προστασία που παρέχεται με τον παρόντα Κώδικα υπάγεται η πολι-
τιστική κληρονομιά της Χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σή-
μερα. Η προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνή-
μης χάριν της παρούσας και των μελλοντικών γενεών και την αναβάθμιση 
του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
2. Η πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά α-
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κής πράξης. Τα πολιτιστικά αγαθά των περ. γ), δ) και ε) της παρ. 1 χαρακτη-
ρίζονται μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμ-
βουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […]
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδί-
δεται με εισήγηση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να 
χαρακτηρίζονται μνημεία, ομοειδείς κατηγορίες κινητών πολιτιστικών αγα-
θών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη κοινωνική, τεχνική, λαογραφική, εθνο-
λογική ή εν γένει ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία, εφόσον 
σπανίζουν, ο ατομικός προσδιορισμός τους είναι δυσχερής και συντρέχει 
κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής τους. […]
Άρθρο 53 – Κλοπή μνημείων
1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται η κλοπή (άρθρο 372 του 
Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείμενο μνημείο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή 
μνημείο που αφαιρέθηκε από ακίνητο μνημείο, από χώρο ανασκαμμένο, 
από μουσείο, από αποθηκευτικούς χώρους αρχαίων ευρημάτων ή από χώ-
ρο όπου φυλάσσεται συλλογή.
2. Εάν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπα ενωμένα για τη διάπραξη κλοπών 
ή ληστειών ή για τη διάπραξη εγκλημάτων που προβλέπονται στον παρό-
ντα Κώδικα επιβάλλεται κάθειρξη. Η ίδια ποινή επιβάλλεται εάν ο δράστης 
διαπράττει κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα κλοπές μνημείων.»
• Στο άρθρο 147 του Ν. 2287/1995 («Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού 
Κώδικα» – ΦΕΚ Α΄ 20/1.2.1995) ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 147 – Κλοπή και υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων
1. Στρατιωτικός που διαπράττει κλοπή ή υπεξαίρεση πραγμάτων, τα οποία 
ανήκουν στο κράτος ή σε στρατιωτικό ή έχουν αποσταλεί ή έχουν αποχω-
ρισθεί προς αποστολή στο στρατό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι 
μηνών. Αν το αντικείμενο της πράξης είναι:
α) Είδος οπλισμού ή πολεμοφόδια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ε-
νός έτους.
β) Ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
2. Αν το αντικείμενο της κλοπής είναι πράγματα που είναι προσιτά στο 
δράστη λόγω της υπηρεσίας του, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
3. Στρατιωτικός που διαπράττει κλοπή σε βάρος ιδιώτη, ο οποίος του πα-
ραχώρησε κατάλυμα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
4. Αν η υπεξαίρεση πραγμάτων που ανήκουν στο κράτος τελέσθηκε από 
στρατιωτικό υπόλογο, στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη, διαχείριση, δια-
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νομή ή παράδοσή τους, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους.
5. Σε πολεμική περίοδο στον υπαίτιο των πράξεων που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν 
το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ισόβια κάθειρξη.
6. Η διάταξη του άρθρου 379 ΠΚ εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων, η δε διάταξη του άρθρου 377 παρ. 1 ΠΚ ε-
φαρμόζεται επίσης, εφόσον η κλοπή ή η υπεξαίρεση αφορά σε πράγματα 
μικρής στρατιωτικής σημασίας και ευτελούς αξίας.
7. Οι ποινές του άρθρου αυτού επιβάλλονται εφόσον οι πράξεις δεν τιμω-
ρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»
• Στα άρθρα 1 και 2 του Ν. 1300/1982 («Μέτρα για την πρόληψη και την κα-
ταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας» – ΦΕΚ Α΄ 129/13.10.1982), όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 4711/2020 («Απλούστευση πλαι-
σίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 
145/29.7.2020), ορίζονται τα εξής (βλ. και άρθρο 3 παρ. 3 [«Κατάσχεση»], 
άρθρο 4 [«Αποζημίωση παθόντος – Ευθύνη εις ολόκληρον»] και άρθρο 5 
[Παρεπόμενες ποινές – Λοιπές κυρώσεις]):
«Άρθρο 1 – Ζωοκλοπή – ιχθυοκλοπή και ζωοκτονία – ιχθυοκτονία
1. Ζωοκλοπή και ιχθυοκλοπή: Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρη-
ματική ποινή από εκατό (100) έως πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, ύ-
ψους κάθε μίας από τριάντα (30) έως διακόσια (200) ευρώ, τιμωρείται η κλο-
πή ίππων, όνων, ημιόνων, βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, 
κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους, καθώς και ιχθύων, μαλακίων, 
καρκινοειδών ή άλλων υδρόβιων οργανισμών που εκτρέφονται ή αναπτύσ-
σονται σε πάσης φύσεως υδατοκαλλιέργειες σε καθορισμένους υδάτινους 
χώρους και χερσαίες εκτάσεις, η εκμετάλλευση των οποίων ανήκει ή έχει 
νομίμως παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2. Ζωοκτονία και ιχθυοκτονία: Με τις ποινές της παρ. 1 τιμωρείται η θανά-
τωση με πρόθεση ζώων και υδρόβιων οργανισμών της παρ. 1 και η κατα-
στροφή ή βλάβη κυψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους με πρόθεση, 
καθώς και υδατοκλωβών, δεξαμενών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξο-
πλισμού υδατοκαλλιεργειών ή του περιεχομένου τους.
3. Αν η πράξη της ζωοκλοπής ή της ζωοκτονίας έχει ως αντικείμενο ζώα που 
βρίσκονται στον περίβολο ή σε στεγασμένο χώρο της οικίας του ιδιοκτήτη 
τους ή σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο χώρο ή αν τα ζώα χρη-
σιμοποιούνται για τη διατροφή της οικογένειας του ιδιοκτήτη τους, επιβάλ-
λεται φυλάκιση τριών (3) τουλάχιστον ετών ή χρηματική ποινή, με τα όρια 
της περ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 2 – Διακεκριμένες περιπτώσεις
Αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, τα 
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Άρθρα 374-375

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 αφιερω-
μένο σε αυτή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασί-
ας, 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, γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερ-
βαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, ή δ) τελέστηκε από δύο ή πε-
ρισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών. 
2. Αν η κλοπή στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του 
ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειμέ-
νου της υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλε-
ται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες 
ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.

374Α Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου. Όποιος χρησι-
μοποιεί ξένο μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο χωρίς τη 

συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή κατόχου του, τιμωρείται με φυλά-
κιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. 

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 (2) έτη 
και αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν πρόκειται 
για αντικείμενο που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω α-
νάγκης 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 
(1) έτους και χρηματική ποινή. 
2. Αν η αξία του αντικειμένου στην παρ. 1 υπερβαίνει συνολικά το 
ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ ο υπαίτιος τιμω-
ρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.
3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώ-
που του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου 
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δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του 
αντικειμένου της υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 
(10) ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες (1.000) ημερήσιες μονά-
δες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι (20) 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 υπαίτι-
ος με χρήματα ή με άλλο πράγμα που του είχαν εμπιστευθεί για να 
αγοράσει ή να ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγμα που απέκτησε.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 54 του Ν. 4858/2021 («Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» – 
ΦΕΚ Α΄ 220/19.11.2021) ορίζονται τα εξής (βλ. και άρθρο 463 παρ. 6 ΠΚ): 
«Άρθρο 54 – Υπεξαίρεση μνημείων
Με κάθειρξη μέχρι (10) δέκα ετών τιμωρείται η υπεξαίρεση (άρθρο 375 του 
Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείμενο μνημείο με ιδιαίτερα μεγάλη αξία ή 
αν ο δράστης τελεί την πράξη της υπεξαίρεσης μνημείων κατ’ επάγγελμα 
ή κατά συνήθεια.»
• Στα άρθρα 201 παρ. 1, 3 και 202 παρ. 1 του Ν. 4738/2020 («Ρύθμιση οφει-
λών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – ΦΕΚ Α΄ 207/27.10.2020») ορίζονται 
τα εξής:
«Άρθρο 201 – Αδικήματα συνδίκων
1. Κάθε παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων ή άλλων πραγμάτων της πτωχευ-
τικής περιουσίας από τον σύνδικο ή από πρόσωπα που έχουν προσληφθεί 
για τις ανάγκες της πτώχευσης τιμωρείται κατά τα άρθρα 375 και επόμενα 
του Ποινικού Κώδικα, περί υπεξαίρεσης και διώκεται αυτεπαγγέλτως.
3. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποι-
νή διπλάσια της ωφέλειάς του ο σύνδικος που πωλεί πτωχευτικά πράγματα 
και τα αγοράζει εμμέσως ο ίδιος με παρένθετα πρόσωπα. Το ποσό της χρη-
ματικής ποινής εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδεται 
από το Δημόσιο στην πτώχευση.
Άρθρο 202 – Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων
1. Όταν η πτώχευση αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα, ποινική ευθύνη για τις 
πράξεις του παρόντος κεφαλαίου, έχουν εκείνοι οι διαχειριστές, τα μέλη της 
διοίκησης και οι διευθυντές τους, οι οποίοι τέλεσαν τις εν λόγω πράξεις.»
• Για την υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων βλ. το άρθρο 147 του Ν. 
2287/1995 («Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα»), ανωτέρω στην 
σχετική νομοθεσία υπό το άρθρο 372 ΠΚ.
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Άρθρο 379

φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα 
με άλλη διάταξη. Αν το μνημείο ανήκει στον δράστη επιβάλλεται φυλάκιση 
μέχρι τριών (3) ετών.
2. Αν πρόκειται για μνημείο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και η πράξη έγινε στο 
πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας ή από πολλούς ενω-
μένους για την τέλεσή της, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι (10) δέκα ετών.
Άρθρο 57 – Φθορά μνημείου από αμέλεια
Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών τιμωρείται η πράξη του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 56 αν τελέσθηκε από αμέλεια.» 
• Στο άρθρο 217 παρ. 2 και 3 του Ν.Δ. 187/1973 («Περί Κώδικος Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου» – ΦΕΚ Α΄ 261/3.10.1973) ορίζονται τα εξής: «2. Η εκ 
προθέσεως φθορά του φορτίου ή του εξοπλισμού εν γένει του πλοίου, 
τελουμένη υπό πλοιάρχου ή μέλους πληρώματος ή παντός επιβαίνοντος, 
τιμωρείται αυτεπαγγέλτως διά φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι τριών ετών. 
Εάν το αντικείμενον της φθοράς είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας τιμωρείται 
διά φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. Η αυτή ποινή επιβάλλεται εάν εκ 
της φθοράς προκαλήται κίνδυνος πυρκαϊάς ή ναυαγίου. – 3. Η ιδιότης του 
πλοιάρχου ή αξιωματικού του πλοίου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν.»
• Για τα εγκλήματα της ζωοκτονίας και της ιχθυοκτονίας βλ. άρθρα 1 παρ. 
2-3 και 2 του Ν. 1300/1982, ανωτέρω στην σχετική νομοθεσία υπό το άρ-
θρο 372 ΠΚ.

379 Φθορά ψηφιακών δεδομένων. 1. Όποιος, χωρίς δικαίωμα, 
διαγράφει, καταστρέφει, αλλοιώνει ή αποκρύπτει ψηφιακά 

δεδομένα ενός συστήματος πληροφοριών, καθιστά ανέφικτη τη 
χρήση τους ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκλείει την πρόσβαση στα 
δεδομένα αυτά τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη και χρημα-
τική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο υπαίτιος 
τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Η πράξη της παρ. 1 τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη 
και χρηματική ποινή, αν επλήγη μεγάλος αριθμός πληροφορια-
κών συστημάτων και η πράξη τελέστηκε με τη χρήση εργαλείου 
που έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για τον σκοπό αυτόν, β) με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, αν 
προκάλεσε σοβαρές ζημίες και ιδίως μεγάλης έκτασης ή για μεγά-
λο χρονικό διάστημα διατάραξη των υπηρεσιών των συστημάτων 
πληροφοριών, οικονομική ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή σημα-
ντική απώλεια δεδομένων, ή αν τελέστηκε κατά πληροφοριακών 
συστημάτων που αποτελούν μέρος υποδομής για την προμήθεια 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»*

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I. Ο ισχύων Ποινικός Κώδικας υπήρξε προϊόν μακράς και πα-

ραγωγικής επεξεργασίας, αφού η πρώτη επιτροπή για τη σύνταξή 
του («καθολικής ανακαινίσεως του Ποινικού Νόμου» του 18241) ο-
ρίσθηκε το 1911 και η σύνταξη του πρώτου Σχεδίου αποπερατώ-
θηκε το 1923. Ακολούθησε η σύνταξη δεύτερου Σχεδίου (1937), 
επακολούθησε το 1940 το τρίτο Σχέδιο και τελικά υποβλήθηκε 
στη Βουλή το τελικό Σχέδιο του 1948, το οποίο κυρώθηκε με τον 
ν. 1492/1950 και τέθηκε σε ισχύ την 1.1.1951.

II. Στο Γενικό Μέρος του ισχύοντος Π.Κ. καταγράφονται οι βα-
σικές αρχές ενός φιλελεύθερου ποινικού δικαίου, οι οποίες λόγω 
της σημασίας που έχουν, ως αξιόπιστη εγγύηση των ατομικών 
ελευθεριών, περιλαμβάνονται σε κείμενα αυξημένης τυπικής δύ-
ναμης. Βασική είναι η δικαιοκρατική αρχή, που ανέτρεψε την «αρ-
χή του αστυνομικού κράτους». Ο Εισηγητής του Γενικού Μέρους 
Νικόλαος Χωραφάς επεσήμαινε, ότι «διά τους λαούς, οι οποίοι 
πιστεύουν εις την ανθρωπίνην προσωπικότητα, ως ιδίαν αξίαν, η 
ποινική εξουσία της Πολιτείας δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί 
εις θεραπαινίδα ταύτης ή εκείνης της τυραννίας». Ειδικότερη έκ-
φραση της αρχής αυτής, αλλά και της δημοκρατικής αρχής, είναι 
εκείνη της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών, που τί-
θεται ως θεμέλιος λίθος στο άρθρο 1 Π.Κ. «Η Magna Charta του 
Ποινικού Δικαίου ως Δικαίου», κατά τη διατύπωση του Γ.-Α. Μα-
γκάκη. Όπως διευκρίνιζε ο Ν. Ανδρουλάκης «η δημοκρατία είναι 
απαραίτητη προκειμένου το ποινικό δίκαιο, ο υπό μια έποψη κατ’ 

* Ψηφισθέν ως Ν. 4619/2019. Στον παρόντα τόμο δημοσιεύεται η Αιτιολο-
γική Έκθεση όπως προέκυψε μετά την “ανατύπωση” της 7ης Ιουνίου 2019. Η 
Αιτιολογική Έκθεση που συνόδευε το σχέδιο νόμου “Κύρωση του Ποινικού 
Κώδικα” φέρει ημερομηνία 3 Ιουνίου 2019 και διαφοροποιείται ουσιωδώς, σε 
ορισμένα σημεία, στα οποία, κατά την επιψήφιση του Ποινικού Κώδικα στην 
Βουλή, έλαβαν χώρα “νομοτεχνικές βελτιώσεις”. Υπενθυμίζεται ότι η επιψήφι-
ση του Ποινικού Κώδικα στην Βουλή πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2019.
1. ΣτΕ: Ενν. «του 1834». 
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Ν. 4623/2019

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου  

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση  
και άλλα επείγοντα ζητήματα»12

[…] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Διατάξεις Υπουργείου Δικαιοσύνης
Άρθρα 95 και 96: Στο άρθρο 95 περιλαμβάνονται διορθώσεις 

και ρυθμίσεις για την εύρυθμη εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα 
που συμπεριελήφθησαν στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 
106/27.6.2019). Αντιστοίχως, στο άρθρο 96 περιλαμβάνονται οι δι-
ορθώσεις που κρίνονται αναγκαίες ως προς τον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις έχουν ήδη ενσω-
ματωθεί στους ανωτέρω Κώδικες και εφαρμόζονται δίχως προβλή-
ματα στην πράξη από τους δικηγόρους και από τους δικαστές. Οι 
συγκεκριμένες αβλεψίες έχουν αξιολογηθεί και έχουν συμφωνηθεί 
στο σύνολό τους τόσο από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του 
Ποινικού Κώδικα όσο και από αυτήν του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
μίας. Οι προτεινόμενες προς ενσωμάτωση διατάξεις αποσκοπούν 
στην εύρυθμη και ομαλή εφαρμογή των ως άνω Κωδίκων. [...]

Άρθρο 98: Η ισχύς του άρθρου 81 του νόμου 4619/2019, το 
οποίο αφορά στην κοινωφελή εργασία και κάθε σχετική με αυτήν 
διάταξη, αναστέλλεται. Η αναστολή αυτή επιβάλλεται για να υ-
πάρξει καλύτερη προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών καθώς 
και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσμα-
τικότερη εφαρμογή του νόμου.

Άρθρο 99: Η εξαίρεση των εγκλημάτων σε βάρος της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς από την προβλεπόμενη στο άρθρο 
463 ΠΚ ελάφρυνση των ποινών επιβάλλεται για τους παρακάτω 
λόγους:

Ενδεχόμενη ελάφρυνση των ποινών για τα εγκλήματα σε 
βάρος των αρχαιοτήτων στέλνει το λάθος μήνυμα στα εγχώρια 
κυκλώματα αρχαιοκαπήλων, οι οποίοι είναι οι πρώτοι κρίκοι στην 
αλυσίδα της διακίνησης μιας αρχαιότητας προτού αυτή καταλήξει 

12. ΣτΕ: Ψηφισθέν ως Ν. 4623/2019.
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Ν. 4637/2019

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ποινικός Κώδικας
Άρθρο 1: Στο άρθρο 57 παρ. 2 προστίθεται ο προσδιορι-

σμός του ύψους της χρηματικής ποινής όταν αυτή απειλείται δια-
ζευκτικά με την ποινή της παροχής κοινωφελούς εργασίας και ο-
ρίζεται ότι αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα ημερήσιες 
μονάδες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 80 προστίθεται τελευταίο 
εδάφιο, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το αίτημα αλλαγής του τρό-
που έκτισης της χρηματικής ποινής δεν υποβάλλεται άπαξ. Κάθε 
συγκεκριμένο αίτημα μπορεί να υποβληθεί μία φορά, που σημαί-
νει ότι ο καταδικασθείς θα μπορούσε να υποβάλει τρία αιτήματα 
διαφορετικού περιεχομένου, σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικότερα η 
συγκεκριμένη παράγραφος.

Στο άρθρο 94 προστίθεται τέταρτη παράγραφος, που συνι-
στά εξαίρεση στον κανόνα των άρθρων 94 παρ. 1 και 97, βάσει 
της οποίας, ποινές στερητικές της ελευθερίας ανώτερες του ενός 
έτους που επιβάλλονται για κακούργημα ή πλημμέλημα με δόλο, 
το οποίο τέλεσε κρατούμενος κατά τη διάρκεια της αδείας του, 
εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε 
ή θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος. 
Στο άρθρο 99 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της πρώτης του 
παραγράφου και διευκρινίζεται ότι ο χρόνος της αναστολής αρχί-
ζει από τη δημοσίευση της απόφασης που χορηγεί την αναστολή, 
εάν ο καταδικασθείς είναι παρών, ενώ σε περίπτωση που είναι α-
πών, η έναρξη της αναστολής τοποθετείται στον χρόνο επίδοσης 
της απόφασης. Στο άρθρο 104Α προστίθεται τελευταίο εδάφιο 
στην πρώτη παράγραφο προκειμένου να περιοριστεί η παροχή 
κοινωφελούς εργασίας σε στοιχειωδώς εφαρμόσιμο πλαίσιο. Ο-
ρίζεται ειδικότερα ότι ενώ κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί να 
αντιστοιχεί σε περισσότερες από τρεις ώρες κοινωφελούς εργασί-

13. ΣτΕ: Ψηφισθέν ως Ν. 4637/2019.
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Ν. 4637/2019

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην Προσθήκη-Τροπολογία στο σχέδιο νόμου  

«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής  
Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»18

1) Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 
79 ΠΚ, επανέρχεται η διατύπωση του αντίστοιχου άρθρου του 
προϊσχύσαντος ποινικού κώδικα, καθόσον αυτή κρίνεται επαρκής 
για την πληρότητα της δικαστικής κρίσης, χωρίς να προκαλούνται 
περιορισμοί στα δικαιώματα του κατηγορουμένου.

2) Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 336 ΠΚ 
διασφαλίζεται ότι τα ποινικά αδικήματα της σεξουαλικής βίας τι-
μωρούνται με αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποι-
νές, λαμβάνοντας υπόψη την βαρύτητά τους.

3) Με την ρύθμιση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο που 
προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 405 ΠΚ, η ποινική δί-
ωξη του εγκλήματος της απιστίας, όταν ζημιωθέν είναι πιστωτικό ή 
χρηματοδοτικό ίδρυμα, εναρμονίζεται με την αρχή της κατ’ έγκλη-
ση δίωξης όλων των περιουσιακών αδικημάτων (απάτη, υπεξαίρε-
ση, καταδολίευση κ.λπ.) στον ιδιωτικό τομέα και έχει ως δικαιολο-
γητικό λόγο τον ατομικό χαρακτήρα αυτών των έννομων αγαθών.

[4]) Τροποποιούνται οι περιπτώσεις (α) και (β) της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014, διότι, η ρύθμιση αυτή 
εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κοινωνικές επιταγές, ώστε τα αντί-
στοιχα ποινικά αδικήματα να τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά την βαρύτητά τους.

[5]) Η εξαίρεση των εγκλημάτων που αφορούν την παράνομη 
μεταφορά μεταναστών από την προβλεπόμενη στο άρθρο 463 ΠΚ 
μείωση των ποινών, επιβάλλεται από το γεγονός ότι η ενδεχόμε-
νη μείωση των ποινών αυτών, θα συμβάλει στην αύξηση της ήδη 
υψηλής, παράνομης διακίνησης μεταναστών, η οποία αποτελεί δια-
χρονικά, σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα παγκοσμίως, το οποίο στην 
παρούσα χρονική στιγμή παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019
18. ΣτΕ: Ψηφισθέν ως Ν. 4637/2019.
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Αιτιολογική Έκθεση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 
2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του 

Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 
(Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και 

άλλες διατάξεις»19

Επί του άρθρου 6320: Με το άρθρο προβλέπεται η υπό όρο 
παραγραφή και παύση της ποινικής δίωξης αξιόποινων πράξεων 
ήσσονος εγκληματικότητας, για τις οποίες ο νόμος, ως κύρια ποι-
νή, απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή 
παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις πα-
ραπάνω ποινές. Είναι αυτονόητο ότι δεν τίθεται θέμα παραγρα-
φής του αξιόποινου για πλημμελήματα για τα οποία η χρηματική 
ποινή προβλέπεται διαζευκτικά με ποινή φυλάκισης άνω του ενός 
έτους. Από τη ρύθμιση εξαιρείται μία σειρά εγκλημάτων που προ-
βλέπονται στον Ποινικό Κώδικα και σε ειδικούς ποινικούς νόμους 
και ενέχουν μία ιδιαίτερη κοινωνικοηθική απαξία. Η ρύθμιση κρί-
νεται αναγκαία, καθόσον η συσσώρευση μεγάλου αριθμού υπο-
θέσεων που αφορούν τα παραπάνω εγκλήματα, είτε στο στάδιο 
της προδικασίας είτε στο στάδιο του προσδιορισμού είτε στα 
ποινικά ακροατήρια, έχει επιβαρύνει υπέρμετρα τη διαδικασία 
απονομής δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση δικα-
στικής διερεύνησης των σοβαρότερων εγκλημάτων. Επιπλέον 
λαμβάνεται πρόνοια για τη διαδικαστική εξέλιξη των δικογραφι-
ών που αφορούν περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363 
Π.Κ., όταν η υπόθεση που αφορά το γεγονός για το οποίο εξετά-
σθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή 
η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, τέθηκε στο 
αρχείο σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

19. ΣτΕ: Ψηφισθέν ως Ν. 4689/2020.
20. ΣτΕ: Βλ. σχετική νομοθεσία υπό το άρθρο 111 ΠΚ.
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Αιτιολογική Έκθεση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα  
και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις  

του Υπουργείου Δικαιοσύνης»22

Άρθρο 1: Με την τροποποίηση της περ. ε΄ του άρθρου 8 ΠΚ 
διορθώνεται η παραδρομή ως προς το αναφερόμενο στη συγκε-
κριμένη διάταξη έγκλημα της ψευδορκίας, το οποίο από την ει-
σαγωγή του νέου Ποινικού Κώδικα έχει τροποποιηθεί σε ψευδή 
κατάθεση (άρθρο 224).

Άρθρο 2: Η κατάργηση του αξιόποινου της απρόσφορης 
απόπειρας προκάλεσε σοβαρό κενό τιμώρησης, που επισημάν-
θηκε στη θεωρία. Η ισχύουσα ρύθμιση θεωρεί ότι όλες οι περι-
πτώσεις απρόσφορης απόπειρας συνιστούν απλώς φρονηματικό 
άδικο ενώ υπάρχουν πολλές που διαταράσσουν σοβαρά την έν-
νομη τάξη, όπως ο κυνηγός που αποπειράται να φονεύσει συγχω-
ριανό του αλλά λησμονεί να βάλει φυσίγγια στο όπλο του, υπό την 
ισχύουσα ρύθμιση δεν μπορεί όμως να τιμωρηθεί για απρόσφο-
ρη απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Ομοίως, ο ληστής, 
που με την απειλή σωματικής βίας σε βάρος ηλικιωμένης κυρίας 
ερευνά το πορτοφόλι της και διαπιστώνοντας ότι είναι άδειο την 
εγκαταλείπει, σήμερα δεν μπορεί να τιμωρηθεί για απρόσφορη 
απόπειρα ληστείας, παρά μόνο για το ασήμαντο πλημμέλημα της 
απειλής (φυλάκιση από δέκα μέρες έως ένα έτος). Οι ανωτέρω 
πράξεις υπό την ισχύουσα ρύθμιση θα ήταν απλά πλημμελήματα 
(όπως διατάραξη οικιακής ειρήνης, απειλή).

Άρθρο 3: Η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 79 ΠΚ με 
την αναφορά στην «πράξη» επιβάλλεται από λόγους συστηματι-
κής συνέπειας προς την παρ. 1 του άρθρου.

Άρθρο 4: Η νέα πρόβλεψη της παρ. 4 άρθρου 80 ΠΚ καθιστά 
σαφές ότι το δικαστήριο μπορεί να κρίνει και αυτεπαγγέλτως ή 
μετά από αίτημα την πραγματική αδυναμία καταβολής της χρη-

22. Ψηφισθέν ως Ν. 4855/2021. Στον παρόντα τόμο δημοσιεύεται το τμήμα 
της Αιτιολογικής Έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιο-
λογούμενης ρύθμισης / Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου».
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Αιτιολογική Έκθεση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στην προσθήκη-τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό 
πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλ-

λες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»26

Η ταυτότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η διόρθωση παροραμάτων 
που παρεισέφρησαν κατά την ψήφιση του ν. 4855/2021 (Α΄ 215) 
και αφορούν σε ουσιαστικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και μεταβατικές διατάξεις του Ποινι-
κού Κώδικα. […]
Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στην αποφυγή συγχύσεων και 
στην ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που εισήχθησαν με 
τον ν. 4855/2021. […]. 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 58 [άρθρο 1 προσθήκης-τροπολογίας στο ΣχN]: Στην 
παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο, το ο-
ποίο προβλέπει την υποχρεωτική κλήτευση του καταδικασθέντος 
στη συνεδρίαση του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινής καθώς απο-
κλειστικά αρμόδιος για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση ελλιπούς ή 
πλημμελούς παροχής κοινωφελούς εργασίας είναι ο εισαγγελέας 
εκτέλεσης ποινών. Στην παρ. 4 του άρθρου 104Α ΠΚ προστίθεται 
νέο τελευταίο εδάφιο, το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική κλή-
τευση του καταδικασθέντος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
στη συνεδρίαση του δικαστηρίου εκτέλεσης ποινής, προκειμένου 
να ασκήσει το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Στην παρ. 4 
του άρθρου 105Α ΠΚ προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, το ο-
ποίο προβλέπει την υποχρεωτική κλήτευση του καταδικασθέντος 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στη συνεδρίαση του δικα-
στηρίου εκτέλεσης ποινής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα 
προηγούμενης ακρόασης.
Άρθρο 59 [άρθρο 2 προσθήκης-τροπολογίας στο ΣχN]: Στην 

26. Ψηφισθέν ως Ν. 4871/2021. 
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Αιτιολογική Έκθεση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, 

ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών  
φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός  
αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports),  
εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον  

εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας  
και λοιπές διατάξεις»27

[…] Άρθρο 72 [άρθρο 68 ΣχΝ]: Με την προτεινόμενη τροπο-
ποίηση στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 187 του 
Ποινικού Κώδικα προστίθεται στην τυποποίηση του εγκλήματος 
της συμμορίας, δηλαδή στη σύσταση οργάνωσης και συμφωνίας 
δύο τουλάχιστον προσώπων για την από κοινού τέλεση πλημμε-
λημάτων, και των αδικημάτων που στρέφονται κατά της προσω-
πικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας, όπως είναι η 
παράνομη κατακράτηση, η απειλή, η διατάραξη οικιακής ειρήνης, 
η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η εκβίαση, η απάτη, διότι τα συγκε-
κριμένα αδικήματα, όταν τελούνται με μορφή πολυπρόσωπη, 
δεδομένης της ιδιαίτερης ποινικής τους απαξίας και των ειδικών 
περιστάσεων υποδομής και οργανωμένης δράσης, εγκυμονούν 
σημαντικό κίνδυνο διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας και 
κοινωνικής ειρήνης.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση προστίθεται παρ. 6 στο άρ-
θρο 187 του ΠΚ με το οποίο προβλέπεται η μη αναστολή κατ’ άρ-
θρα 99 επ. ΠΚ και η μη μετατροπή της επιβληθείσας ποινής σε 
κοινωφελή εργασία στον δράστη που τελεί κάποια από τα αδική-
ματα, κακουργήματα ή πλημμελήματα του άρθρου 187 ΠΚ, αλλά 
και η μη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος επί τυχόν ασκη-
θείσης εφέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης, των ως άνω 
περιπτώσεων, λόγω της μείζονος ποινικής απαξίας των εν λόγω 

27. Ψηφισθέν ως Ν. 4908/2022. Δημοσιεύεται το τμήμα της Αιτιολογικής 
Έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμι-
σης / Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου».
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Αιτιολογική Έκθεση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της 
πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»28

Άρθρο 1: Προσδιορίζεται ο σκοπός του προτεινόμενου σχεδί-
ου νόμου. Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 
2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας 
μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123), επιδι-
ώκεται η αντιμετώπιση της απάτης και της πλαστογραφίας, της 
παραχάραξης και άλλων αξιόποινων πράξεων με επίκεντρο τα 
μέσα πληρωμής πλην των μετρητών με τον ορισμό των συγκεκρι-
μένων ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων σχετικά με αυτά 
τα μέσα πληρωμής, προκειμένου να συνεχισθεί ανεμπόδιστα η α-
νάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, αλλά και να διευκολυνθεί η δι-
άδοση της καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών πληρωμών.
Άρθρο 2: Καθορίζεται το αντικείμενο του προτεινόμενου σχεδίου 
νόμου. Συναφώς αναφέρεται ότι οι νέες ρυθμίσεις συμβάλλουν 
στην ασφάλεια των συναλλαγών και αποκαθιστούν την εμπιστο-
σύνη της αγοράς στη χρήση μέσων πληρωμής πλην των μετρη-
τών, τα οποία, λόγω του ελλιπούς θεσμικού πλαισίου, δεν επιλέ-
γονταν ευρέως. Επίσης, οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις επενεργούν 
θετικά στην εθνική οικονομία, μειώνοντας τους κινδύνους από τη 
χρήση μέσων πληρωμής πλην των μετρητών, εδραιώνοντας την 
ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη χρήση των μέ-
σων αυτών.
Η θέσπιση κανόνων σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημά-

28. Ψηφισθέν ως Ν. 4947/2022. Στον παρόντα τόμο δημοσιεύεται το τμήμα 
της Αιτιολογικής Έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιο-
λογούμενης ρύθμισης / Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου».
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481

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Α

Αgent provocateur (+ Προβοκάτορας ηθικός αυτουργός)
AIDS (+ Σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας)
Αγανάκτηση
• δικαιολογημένη αγανάκτηση ως λόγος απαλλαγής από την ποινή
– επί απλής και εντελώς ελαφράς σωματικής βλάβης: 308 § 4
– επί εξυβρίσεως: 361 § 2
Αδελφοί
• οι αδελφοί ως οικείοι: 13 στοιχ. β
• γενετήσια πράξη μεταξύ αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών: 345 § 1
Άδικο
• το άδικο ως εννοιολογικό στοιχείο του εγκλήματος: 14 § 1
• αποκλεισμός του άδικου χαρακτήρα της πράξης: 20· 21· 22· 25· 304 § 

4· 308 § 3· 367· 371 § 4
• αδυναμία αποφυγής του αδίκου: 33
• ανικανότητα αντίληψης του αδίκου: 34
Αεροπλάνο / Αεροσκάφος 
• ελληνικό αεροσκάφος ως έδαφος της ελληνικής επικράτειας: 5 § 2
• διατάραξη της ασφάλειας αεροσκαφών: 291
• παρεμπόδιση ή διατάραξη της λειτουργίας κοινόχρηστης εγκατά-

στασης που εξυπηρετεί τα αεροπλάνα: 292
Αιμομιξία (+ Γενετήσιες πράξεις)
Αίτηση για δίωξη εγκλήματος
• εκ μέρους ξένων κυβερνήσεων: 6 § 3· 7 § 2· 155
Ακεραιότητα της χώρας 
• επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας: 138
Ακολασία 
• προαγωγή ή εξώθηση κ.λπ. ανηλίκου στην πορνεία για την εξυπηρέ-

τηση της ακολασίας άλλων (μαστροπεία): 349 § 1
Ακρωτηριασμός
• σοβαρός ακρωτηριασμός ως βαριά σωματική βλάβη: 310 § 2
• κατάπειση γυναίκας σε ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων: 

315
Αλιεία
• στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα: 398
Αλλοδαπή
• εγκλήματα στην αλλοδαπή
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ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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ΝΟΜΟΣ 4557/2018
(ΦΕΚ Α΄ 139/30.7.2018)

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων  
από εγκληματικές δραστηριότητες και της  

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση  
της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις

Μέρος Πρώτο
Κεφάλαιο Α΄: Σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί, βασικά 

αδικήματα, υπόχρεα πρόσωπα

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η πρόληψη και καταστολή της νομι-
μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που αυτές 
ενέχουν.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

1. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέ-
πλυμα χρήματος) συνιστούν οι εξής πράξεις:
α) η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγο-
νότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, ή από 
πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα, με σκοπό την από-
κρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την 
παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότη-
τα αυτή για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του,
β) η απόκρυψη ή συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, 
την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας 
ή τον τόπο όπου αυτή βρίσκεται ή την κυριότητα επ’ αυτής, ή τα 
σχετικά με αυτή δικαιώματα, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περι-
ουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από 
πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,
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NΟΜΟΣ 4174/2013
(ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013)

«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

Μέρος Πρώτο: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
[…]

Κεφάλαιο Δέκατο: Τόκοι και πρόστιμα
Άρθρο 55Α

Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
1. Εάν με βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου ή την πράξη επιβολής προστίμου συντρέχει περίπτωση 
τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 66, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από τον 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Κώδικα. Η ποινική 
δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.
2. Η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει α-
πό το πέρας του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η Φορο-
λογική Διοίκηση μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 36, να προβεί σε 
έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδι-
ορισμού φόρου, εκτός κι αν έχει ήδη εκδοθεί τέτοια πράξη, οπότε 
η παραγραφή των ως άνω εγκλημάτων αρχίζει από την έκδοση 
της πράξης αυτής.

[…]

Κεφάλαιο Δωδέκατο: Εγκλήματα Φοροδιαφυγής – Ποινικές 
κυρώσεις
Άρθρο 66

Εγκλήματα φοροδιαφυγής
1. Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:
α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, 
ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου 
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ΝΟΜΟΣ 2523/1997
(ΦΕΚ Α΄ 179/11.9.1997)

«Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική  
νομοθεσία και άλλες διατάξεις»

Μέρος Τέταρτο: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 24
Γενικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, πλην των άρθρων 22 και 23, 
δεν εφαρμόζονται για τις τελωνειακές παραβάσεις.
2. Στις περιπτώσεις του συνολικού για κάθε φορολογία διοικητι-
κού ή δικαστικού συμβιβασμού ή της με άλλο τρόπο ολικής διοι-
κητικής περαίωσης της διαφοράς δεν εφαρμόζονται οι ποινικές 
διατάξεις του παρόντος.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 9 διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός 
δεν συντελείται αν κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το 
αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες 
οικονομικές υπηρεσίες ημερών δεν καταβληθεί ποσό ίσο με το 
ένα πέμπτο (1/5) του οφειλόμενου, κύριου και πρόσθετου φόρου 
ή προστίμου, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή 
του υπόχρεου στο πρακτικό του συμβιβασμού.
Σε περίπτωση μη καταβολής από τον υπόχρεο του ως άνω ποσο-
στού φόρου ή προστίμου κατά τα ανωτέρω, ο επιτευχθείς συμβι-
βασμός θεωρείται ως μη γενόμενος. Εξαιρετικά, επί επιχειρήσεων 
υπό εκκαθάριση παρέχεται η δυνατότητα μη άμεσης καταβολής 
του ως άνω ποσοστού φόρου ή προστίμου, κατά τα οριζόμε-
να στα προηγούμενα εδάφια, οπότε, στις περιπτώσεις αυτές, το 
σύνολο του οφειλόμενου, βάσει του συμβιβασμού, ποσού κατα-
βάλλεται μέχρι της τελευταίας εργάσιμης για τις δημόσιες οικο-
νομικές υπηρεσίες ημέρα του επόμενου, από την υπογραφή του 
συμβιβασμού, μήνα. Ειδικά στη φορολογία κληρονομιών η κατα-
βολή του ως άνω ποσοστού γίνεται και σύμφωνα με τις διατάξεις 
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NΟΜΟΣ 4689/2020
(ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020)

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών  
(ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 

2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συ-
νεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου  
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) 
προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727  

και άλλες διατάξεις»

ΙΙ. Μέρος δεύτερο
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  
της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέ-

σω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικο-
νομικών συμφερόντων της Ένωσης  

(EE L 198/28.7.2017)

Άρθρο 21
Αντικείμενο και ορισμοί (άρθρα 1 και 2 παρ. 1 της Οδηγίας)

1. Το παρόν μέρος θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον ορισμό των 
ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων όσον αφορά την καταπολέ-
μηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βά-
ρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
σκοπό την ενίσχυση της προστασίας κατά των ποινικών αδικημά-
των που θίγουν τα εν λόγω οικονομικά συμφέροντα, συμφώνως 
προς το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:
α) Ως «οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» νοείται 
το σύνολο των εσόδων, δαπανών και στοιχείων ενεργητικού που 
καλύπτονται, αποκτώνται μέσω ή οφείλονται: i) στον προϋπολο-
γισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ii) στους προϋπολογισμούς των 
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