
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 21Η ΕΚΔΟΣΗ

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” 
περιέχει το κείμενο του Ν. 4620/2019, με τον οποίο κυρώθηκε ο 
νέος Κώδικας και τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2019, ως έχει μετά 
τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που ακολούθησαν έκτοτε. 

Το κείμενο του νόμου είναι ενημερωμένο με τις “διορθώσεις” που 
πραγματοποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019 (ΦΕΚ Α΄ 
106/27.6.2019), τις “διορθώσεις σφαλμάτων” της 16ης Ιουλίου 2019 
(ΦΕΚ Α΄ 122/16.7.2019) και τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019), 
με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 
27ης  Ιουνίου 2019, όπως επιτάσσεται από το άρθρο 44 παρ. 1 του 
Συντάγματος. Η αναθεώρηση του κειμένου του Κώδικα συνεχίστηκε 
με τον Ν. 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019), με τον οποίο επήλ-
θαν σημαντικές νομοθετικές μεταβολές, καθώς και διορθώσεις πα-
ροραμάτων και παραδρομών, σε όλη την έκταση του Κώδικα. Νέες 
νομοθετικές μεταβολές επήλθαν με τους νόμους 4640/2019 (ΦΕΚ 
Α΄ 190/30.11.2019) και 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020), οι οποίες 
περιέχονται στην νέα, 21η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
Όλες οι ανωτέρω επεμβάσεις στο κείμενο του Κώδικα αποτυπώνο-
νται σε έναν Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών.

Στην έκδοση περιλαμβάνεται ένας χρηστικός πίνακας αντι-
στοίχισης άρθρων του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
με τα άρθρα του νέου, προς υποβοήθησιν του έργου του εφαρμο-
στή του Κώδικα. Εξάλλου, εκτός από το κείμενο του νόμου, στην 
παρούσα έκδοση δημοσιεύονται η Αιτιολογική Έκθεση του νέου 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και οι Αιτιολογικές Εκθέσεις 
στα σχέδια των νόμων 4619/2019, 4623/2019 και 4637/2019, που 
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ερμηνεία των διατάξεών του.

Θωμάς Σάμιος
Οκτώβριος 2020
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(Ν. 4620/2019 – ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019)

«Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»
Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος ο 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νο-
μοπαρασκευαστική επιτροπή του συγκροτήθηκε κατ’ εξουσι-
οδότηση του άρθρου 74 παρ. 2α του ν. 4193/2013 «Νόμος περί 
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 74), με την 
απόφαση 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με μεταγενέστε-
ρες αποφάσεις του ίδιου Υπουργού και έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1ο Τμήμα: Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 
1ο Κεφάλαιο: Ποινική δικαιοδοσία

1 Ποινικά Δικαστήρια. Ποινική δικαιοδοσία ασκούν τα εξής δικα-
στήρια: α) τα πλημμελειοδικεία, β) τα δικαστήρια των ανηλίκων, 

γ) τα μικτά ορκωτά δικαστήρια, δ) τα εφετεία, ε) ο Άρειος Πάγος. 

2 Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία. Στη δικαιοδοσία των 
ελληνικών ποινικών δικαστηρίων δεν εμπίπτουν: α) Οι αρχηγοί 

των ξένων κρατών, β) οι διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους που 
είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, γ) το προσωπικό της διπλω-
ματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους που είναι διαπιστευμέ-
νο στην Ελλάδα, δ) τα μέλη της οικογένειας των προσώπων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α΄ και β΄ και κατοικούν μαζί τους, ε) 
το υπηρετικό προσωπικό των προσώπων που αναφέρονται στα 
στοιχεία α΄ και β΄, όταν έχει την ίδια υπηκοότητα και στ) όλα τα 
άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας 
με βάση είτε συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη είτε 
διεθνή έθιμα που γίνονται αποδεκτά από όλα τα κράτη.
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Άρθρα 3-6

2ο Κεφάλαιο: Τα ποινικά δικαστήρια

3 Δικαστήρια των πλημμελειοδικών. 1. Κάθε δικαστήριο πρω-
τοδικών είναι ταυτόχρονα και δικαστήριο πλημμελειοδικών. 

2. Στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των πλημμελειοδικών ανή-
κει: α) η εκδίκαση των πλημμελημάτων, β) η ανάκριση, γ) η άσκη-
ση της εξουσίας του δικαστικού συμβουλίου, δ) η άσκηση εξουσί-
ας στις περιπτώσεις αποχής υπό όρους από την ποινική δίωξη και 
ε) η έκδοση ποινικής διαταγής.

4 Τριμελή πλημμελειοδικεία. 1. Το συμβούλιο των πλημμελειο-
δικών και το τριμελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από τον 

πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του και δύο πρωτοδίκες.
2. Όταν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση, 
επιτρέπεται η αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα 
οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.

5 Μονομελή πλημμελειοδικεία. Το μονομελές πλημμελειοδικείο 
συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη που ορίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστα-
σης δικαστικών λειτουργών. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών μπορεί 
να δικάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης. Στο ίδιο δικαστήριο πλημ-
μελειοδικών είναι δυνατό να λειτουργούν και περισσότερα μονο-
μελή. Ο τόπος συνεδριάσεων του μονομελούς, όταν συνεδριάζει 
εκτός έδρας, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ορ-
γανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.

6 Δικαστήρια ανηλίκων. 1. Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων 
συγκροτείται από έναν πρόεδρο πρωτοδικών σε κάθε πρωτο-

δικείο, ο οποίος ορίζεται ως δικαστής ανηλίκων και αναπληρώνε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρί-
ων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
2. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από το δικαστή 
ανηλίκων που αναφέρεται στην παρ. 1 και από δύο πρωτοδίκες 
που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού 
δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
3. Το εφετείο ανηλίκων συγκροτείται από τον εφέτη ανηλίκων και 
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δύο άλλους εφέτες που ορίζονται ως δικαστές ανηλίκων σύμφω-
να με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατά-
στασης δικαστικών λειτουργών.

7 Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα. 1. Τα δικαστή-
ρια που δικάζουν τα κακουργήματα συγκροτούνται ως εξής: 

α) Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τον πρόεδρο 
πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του, δύο πρωτοδίκες και τέσσε-
ρις ενόρκους· β) Το μικτό ορκωτό εφετείο συγκροτείται από τον 
πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και τέσσερις ενόρκους· γ) Το μονο-
μελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή εφέτη· δ) 
Το τριμελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή τον 
αναπληρωτή του και από δύο εφέτες· ε) Το πενταμελές εφετείο 
συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες.
2. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται στην έδρα κάθε πρω-
τοδικείου και το μικτό ορκωτό εφετείο στην έδρα κάθε εφετείου.
3. Το μονομελές, το τριμελές και το πενταμελές εφετείο λειτουρ-
γούν στην έδρα κάθε εφετείου.
4. Ο εισαγγελέας των εφετών ή άλλος εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας 
του ίδιου εφετείου ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα στο μικτό ορκωτό 
εφετείο της έδρας του και στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας 
και της περιφέρειάς του στα οποία και προσδιορίζει τις υποθέσεις. 
Μπορεί επίσης να αναθέτει σε εισαγγελέα πρωτοδικών να εκτελεί 
καθήκοντα εισαγγελέα στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και 
της περιφέρειάς του. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών ο οποίος εκτέλεσε 
τα ως άνω καθήκοντα μπορεί, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον 
εισαγγελέα εφετών και λάβει από αυτόν γραπτή σύμφωνη γνώμη, 
να ασκεί έφεση κατά της απόφασης κατά το άρθρο 489.
5. Καθήκοντα γραμματέα στο μικτό ορκωτό δικαστήριο εκτελεί 
υπάλληλος της γραμματείας του πρωτοδικείου, ενώ στο μικτό ορ-
κωτό εφετείο υπάλληλος της γραμματείας του εφετείου.

8 Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που 
δικάζουν τα κακουργήματα. Αν ο πρόεδρος ή ο πρόεδρος του 

συμβουλίου που διευθύνει το εφετείο προβλέπει ότι κάποια δίκη 
θα διαρκέσει πολύ, ορίζει με πράξη του έως δύο συμπαρεδρεύ-
οντες δικαστές, όταν το εφετείο αποτελείται από τρεις δικαστές 
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και έως τρεις, όταν αποτελείται από πέντε δικαστές, για να ανα-
πληρώσουν αυτούς που θα έχουν τυχόν κώλυμα κατά τη διάρκεια 
της δίκης. Όπου διενεργείται κλήρωση των συνθέσεων, ο ορι-
σμός γίνεται αμέσως μετά την κλήρωση του μεν προέδρου από 
τον πίνακα των κληρωθέντων αναπληρωματικών προέδρων των 
δε μελών της σύνθεσης από τον πίνακα των κληρωθέντων ανα-
πληρωματικών δικαστών, κατά τη σειρά της κλήρωσής τους. Σε 
περίπτωση κωλύματος του προέδρου την προεδρία αναλαμβάνει 
ο αρχαιότερος μεταξύ αυτών που απομένουν, ανάμεσα στους ο-
ποίους περιλαμβάνονται και οι συμπαρεδρεύοντες.

9 Εφετείο. Το συμβούλιο των εφετών και το τριμελές εφετείο συ-
ντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και 

από δύο εφέτες. Όταν το δικαστήριο των εφετών δικάζει εφέσεις 
κατά αποφάσεων του τριμελούς εφετείου, συντίθεται από τον 
πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες.

10 Ο Άρειος Πάγος. 1. Ο Άρειος Πάγος ως ακυρωτικό δικαστήριο 
δικάζει τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων και βου-

λευμάτων σε πενταμελή και τριμελή σύνθεση αντίστοιχα. Επίσης, 
ως συμβούλιο, αποφασίζει για θέματα επανάληψης της διαδικα-
σίας, έκδοσης και εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
2. Ο Άρειος Πάγος δικάζει σε ολομέλεια, όπως αυτή ορίζεται στον 
κανονισμό λειτουργίας του, στις εξής περιπτώσεις: α) όταν κρίνει 
αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόμου, β) όταν κρίνονται εξαιρετικής 
σημασίας νομικά ζητήματα, εφόσον συμφωνούν ο πρόεδρος και ο 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, γ) όταν γίνεται η παραπομπή από τα 
τμήματα, επειδή η απόφαση έχει ληφθεί με πλειοψηφία μιας ψήφου, 
δ) όταν το τμήμα αρνείται την εφαρμογή νόμου ως αντισυνταγματι-
κού και ε) όταν το τμήμα πρόκειται να εκδώσει απόφαση αντίθετη με 
προηγούμενη θέση της ολομελείας ή τμήματός του, για το ίδιο θέμα.

11 Ιδιαίτερα ποινικά τμήματα. Στα εφετεία και πρωτοδικεία 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά καθορίζονται από την 

ολομέλεια των δικαστηρίων αυτών ιδιαίτερα ποινικά τμήματα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων 
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
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12 Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο. Στις συνεδρι-
άσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο 

εισαγγελέας και, όπου προβλέπεται ότι η διάρκεια της δίκης θα εί-
ναι μακρά, μπορεί να οριστεί και ένας νόμιμος αναπληρωτής του.

13 Δικαστικός γραμματέας. 1. Στις δημόσιες συνεδριάσεις των 
δικαστηρίων παρευρίσκεται πάντοτε ένας δικαστικός γραμ-

ματέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά με ευθύνη δική του και 
του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση.
2. Όταν ο γραμματέας απουσιάζει ή έχει κώλυμα, αναπληρώνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων 
και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Στη διάρκεια της συνε-
δρίασης μπορεί με απόφαση του δικαστηρίου να αναπληρώσει 
κάποιος άλλος τον γραμματέα, όταν του παρουσιάζεται κώλυμα. 
Για την απόφαση αυτή δεν χρειάζεται σύμπραξη γραμματέα.
3. Ο δικαστικός γραμματέας συμμετέχει και στη συνεδρίαση του 
δικαστικού συμβουλίου και αναπληρώνεται σύμφωνα με όσα ο-
ρίζονται στην παρ. 2.

3ο Κεφάλαιο: Αποκλεισμός, εξαίρεση και 
αποχή δικαστικών προσώπων

14 Λόγοι αποκλεισμού. 1. Εκτός από όσα ορίζονται ειδικά στον 
κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών 

λειτουργών και στον κώδικα αυτόν, δεν μπορούν στην ίδια ποι-
νική υπόθεση να ασκήσουν έργα ανακριτή, δικαστή, εισαγγελέα 
ή γραμματέα όσοι είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Ο λόγος αποκλεισμού που 
οφείλεται στη σχέση από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και στην 
αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση του γάμου ή 
του συμφώνου συμβίωσης.
2. Από την άσκηση των παραπάνω έργων σε ποινική υπόθεση α-
ποκλείεται επίσης: α) όποιος αδικήθηκε από το έγκλημα, β) όποιος 
είναι σύζυγος του κατηγορουμένου ή του υπόπτου ή εκείνου που 
αδικήθηκε από το έγκλημα ή συνδέεται με αυτούς με σύμφωνο 
συμβίωσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος είναι 
συγγενής εξ αίματος με τα πρόσωπα αυτά σε ευθεία γραμμή απε-
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ριόριστα και εκ πλαγίου έως και τον τέταρτο βαθμό ή συγγενής 
εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο βαθμό. Ο λόγος αποκλεισμού 
που οφείλεται στη σχέση από γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και 
στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση του γά-
μου ή του συμφώνου συμβίωσης. Αποκλείεται επίσης εκείνος που 
είναι ή ήταν επίτροπος ή κηδεμόνας των ίδιων προσώπων ή που 
συνδέεται μαζί τους με υιοθεσία, γ) όποιος ήταν συνήγορος του 
κατηγορουμένου ή του υποστηρίζοντος την κατηγορία στην ίδια 
υπόθεση, δ) όποιος εξετάστηκε ως μάρτυρας ή γνωμοδότησε ως 
πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος στην ίδια υπόθεση, ε) 
ο ανακριτής, στ) ο δικαστής που έχει συμπράξει στην έκδοση του 
παραπεμπτικού βουλεύματος ειδικά στη συζήτηση της υπόθεσης 
στο ακροατήριο, εκτός αν δεν είναι εφικτή η συγκρότηση του δι-
καστηρίου από άλλα πρόσωπα.
3. Ο δικαστής που έχει συμπράξει στην έκδοση απόφασης, κατά 
της οποίας ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση, αποκλείεται να δικάσει 
στις δύο τελευταίες περιπτώσεις.

15 Λόγοι εξαίρεσης. Όλα τα δικαστικά πρόσωπα του προηγού-
μενου άρθρου είναι εξαιρετέα, αν συντρέχουν οι λόγοι απο-

κλεισμού του άρθρου αυτού ή αν προκάλεσαν ή προκαλούν υπό-
νοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν 
να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους.

16 Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση. 1. Δικαίωμα να 
προτείνουν την εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορού-

μενος και ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας.
2. Η αίτηση για εξαίρεση υποβάλλεται: α) στο στάδιο της ανάκρι-
σης έως την παράδοση των εγγράφων από τον ανακριτή στον 
εισαγγελέα μετά την τελευταία ανακριτική πράξη, β) στη διαδικα-
σία ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου πριν από την έκδοση του 
βουλεύματος και γ) στην κύρια διαδικασία πριν αρχίσει η αποδει-
κτική διαδικασία. Γι’ αυτόν το σκοπό οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να 
πληροφορηθούν το όνομα του εισαγγελέα πριν από τη σύνταξη 
της πρότασής του και τη σύνθεση του συμβουλίου από τη στιγμή 
που ο εισαγγελέας υποβάλλει σε αυτό την πρότασή του. Αν η αίτη-
ση αφορά την εξαίρεση ολόκληρου του πολυμελούς δικαστηρίου 
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ή περισσότερων από το ήμισυ των μελών της σύνθεσης αυτού, η 
κατάθεσή της γίνεται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την 
ημέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση της υπόθεσης.
3. Οι αιτήσεις εξαίρεσης κατά των δικαστικών προσώπων που 
συμπράττουν ή πρόκειται να συμπράξουν στην ίδια διαδικαστι-
κή ενέργεια, εφόσον στηρίζονται σε ήδη υπάρχοντες λόγους, υ-
ποβάλλονται εφάπαξ ως προς όλους τους λόγους εξαίρεσης και 
καθ’ όλων των προσώπων αυτών πριν από τη διαδικαστική αυτή 
ενέργεια. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο αποφαίνονται 
με ενιαία απόφαση. Κάθε μεταγενέστερη αίτηση δεν λαμβάνεται 
υπόψη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το ίδιο δικαστήριο 
ή συμβούλιο, εκτός αν ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι ο λόγος ε-
ξαίρεσης ανέκυψε μεταγενέστερα. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά 
ενός, περισσοτέρων ή όλων των μελών του δικαστηρίου ή του 
συμβουλίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγματικά 
γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρη-
στικά απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση 
του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.
4. Δεν επιτρέπεται αίτηση εξαίρεσης: α) μελών ή του εισαγγελέα 
ή του γραμματέα του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου, 
που αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης κατά το άρθρο 20, β) 
τόσων μελών από καθένα των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πά-
γου, ώστε με τα λοιπά μέλη να μην είναι δυνατή η συγκρότηση του 
δικαστηρίου κατά τον κανονισμό λειτουργίας του Αρείου Πάγου, 
γ) περισσοτέρων των πέντε αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, 
δ) περισσοτέρων των οκτώ δικαστών ή δύο εισαγγελέων συνολι-
κά για κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, όπου υπηρετούν πράγματι 
τουλάχιστον δώδεκα δικαστές ή τρεις εισαγγελείς αντίστοιχα, ε) 
περισσοτέρων των τεσσάρων δικαστών για κάθε δικαστήριο στο 
οποίο υπηρετούν τουλάχιστον επτά δικαστές και περισσοτέρων 
των δύο όταν υπηρετούν λιγότεροι των επτά δικαστών.

17 Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης. 1. Η αίτη-
ση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους λόγους της 

εξαίρεσης, να μνημονεύει το όνομα εκείνου του οποίου ζητείται η 
εξαίρεση, τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζονται οι λό-
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γοι αυτοί και να αναφέρει τα μέσα της απόδειξής τους. Διαφορετι-
κά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση 
από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή του συμβουλίου στο 
οποίο υποβάλλεται.
2. Την αίτηση εξαίρεσης πρέπει να υπογράφει ο ίδιος ο αιτών ή 
πληρεξούσιος που έχει ειδική γι’ αυτό πληρεξουσιότητα. Μεταγε-
νέστερη προσκόμιση του εγγράφου της πληρεξουσιότητας δεν ε-
πιτρέπεται. Στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να αναφέ-
ρονται ειδικά και συγκεκριμένα οι λόγοι για τους οποίους ζητείται 
η εξαίρεση. Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω διατυπώσε-
ων, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την ίδια σύνθεση 
του δικαστηρίου ή του συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.
3. Ο αιτών ή ο ειδικός για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιός του εγ-
χειρίζει την αίτηση στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, όπου υπη-
ρετεί το πρόσωπο του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αν ζητείται η 
εξαίρεση μέλους μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή μικτού ορκωτού 
εφετείου, η αίτηση εγχειρίζεται στον εισαγγελέα εφετών.
4. Η αίτηση για την εξαίρεση μέλους δικαστηρίου που συνεδρι-
άζει μπορεί να υποβληθεί και με προφορική δήλωση, που κατα-
χωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης και πρέπει να περιέχει 
όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1. Η δήλωση γίνεται 
αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική γι’ αυτό πληρε-
ξουσιότητα, εφαρμοζόμενης αναλόγως και της διάταξης της παρ. 
2. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια 
συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υ-
ποβάλλεται. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή 
όλων των μελών του δικαστηρίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως 
προς τα πραγματικά γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης 
ή ασκείται καταχρηστικά, απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση 
από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται.

18 Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη. Αν η αίτηση για εξαίρεση 
έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα ή παράτυπα ή αν έχει ελλείψεις 

στο περιεχόμενο, το αρμόδιο δικαστήριο ή συμβούλιο ύστερα α-
πό πρόταση του εισαγγελέα την απορρίπτει ως απαράδεκτη μέσα 
σε δύο το πολύ ημέρες από την υποβολή της. Στο δικαστήριο ή 
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στο συμβούλιο δεν συμμετέχει εκείνος του οποίου ζητείται η ε-
ξαίρεση. Στην περίπτωση της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, 
το δικαστήριο στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζει, εφόσον είναι 
αρμόδιο, αν η αίτηση για εξαίρεση είναι παραδεκτή. Η απόφαση 
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακου-
στούν αυτός που ζήτησε προφορικά την εξαίρεση και οι υπόλοι-
ποι διάδικοι που παρευρίσκονται στο δικαστήριο.

19 Κοινοποίηση της αίτησης. 1. Η αίτηση για εξαίρεση, που υ-
ποβάλλεται όπως ορίζουν τα άρθρα 16 και 17, ανακοινώνεται 

από τον εισαγγελέα χωρίς καμία χρονοτριβή σ’ εκείνον του οποί-
ου ζητείται η εξαίρεση.
2. Το υπό εξαίρεση πρόσωπο έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί 
αμέσως το περιεχόμενο των εγγράφων που κατατέθηκαν, αλλά 
και την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να εκφράσει γραπτά τις α-
πόψεις του και ταυτόχρονα να απέχει από τα καθήκοντά του στην 
υπόθεση. Πρέπει όμως να ενεργήσει τις πράξεις που δεν μπορούν 
ν’ αναβληθούν, αν δεν υπάρχει άλλος που έγκαιρα θα μπορούσε 
να τον αναπληρώσει σε αυτές σύμφωνα με τον νόμο. Σε αντίθετη 
περίπτωση τιμωρείται πειθαρχικά. Οι πράξεις του όμως αυτές εί-
ναι αυτοδικαίως άκυρες, αν γίνει δεκτή η αίτηση εξαίρεσης.

20 Αρμόδιο δικαστήριο. 1. Μέσα σε δύο ημέρες από την κατά 
το προηγούμενο άρθρο κοινοποίηση, ο εισαγγελέας εισάγει 

την αίτηση εξαίρεσης στο δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ή στο 
συμβούλιο αν η αίτηση αφορά τον ανακριτή, τον εισαγγελέα ή 
μέλος του δικαστικού συμβουλίου. Το δικαστήριο ή το συμβούλιο 
συνεδριάζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται για 
το καθένα, αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης. Στη σύνθεση 
δεν μπορεί να μετέχει εκείνος του οποίου ζητείται η εξαίρεση, αλ-
λά αναπληρώνεται σύμφωνα με τον νόμο.
2. Αν η εξαίρεση αφορά μέλος του εκ τακτικών δικαστών δικα-
στηρίου ή τον εισαγγελέα ή ένορκο του μικτού ορκωτού δικαστη-
ρίου ή του μικτού ορκωτού εφετείου, αρμόδιο είναι το εκ τακτι-
κών δικαστών δικαστήριο.
3. Αν το αρμόδιο δικαστήριο ή συμβούλιο δεν μπορεί να συγκρο-
τηθεί νόμιμα, τότε για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει χωρίς κα-
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