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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 
παρεμβάσεις έλαβαν χώρα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου της 27.6.2019 υπό τον τίτλο «Διευκόλυνση της άσκησης 
του εκλογικού 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 Κυβερ-
νήσεως “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 κοινωφελούς εργασίας, ενώ στις μεταβατικές 
διατάξεις εισήχθη εξαίρεση ως προς την προσαρμογή των στερη-
τικών της ελευθερίας ποινών που προβλέπονται σε ειδικούς ποι-
νικούς νόμους (άρθρο 463 παρ. 2 και 3 ΠΚ) αναφορικά με τα αδι-
κήματα του (τότε ισχύοντος) νόμου για την προστασία των αρχαι-
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οτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ν. 3028/2002), 
με την προσθήκη 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.

Η νέα, 23η έκδοση του Ποινικού Κώδικα στην σειρά “Κώδικες 
Τσέπης” κατέστη αναγκαία μετά τις νέες νομοθετικές μεταβολές 
που έλαβαν χώρα με τον Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ Α΄ 25/17.2.2021), 
με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 168 ΠΚ, κυρίως όμως 
μετά την εντελώς πρόσφατη καθολική αναθεώρηση των δι-
ατάξεών του 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 επισημαίνεται ότι «Το 
προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τροποποιήσεις, βελτι-
ώσεις, εξορθολογισμό των προβλεπόμενων ποινών, επαναφορά 
σημαντικών διατάξεων, οι οποίες είτε είχαν καταργηθεί, είτε 
είχαν υποβαθμιστεί σε πλημμελήματα, επισύροντας χαμηλότερες 
ποινές και προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Επιπλέον, 
εισάγει διατάξεις με στόχο να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες 

01 PK POCKET  PROTA 23ED 2021.indd   601 PK POCKET  PROTA 23ED 2021.indd   6 23/11/21   10:52 AM23/11/21   10:52 AM



7

Προλογικό σημείωμα

που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία εφαρμογής 
των νέων κωδίκων και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια δι-
καίου.» 

Στον Ν. 4855/2021 ο νομοθέτης περιγράφει την νομοθετική 
μεταβολή και εν συνεχεία παραθέτει το σύνολο του άρθρου, όπως 
αυτό διαμορφώνεται μετά την ενσωμάτωση της οικείας τροπο-
ποίησης, κατάργησης, προσθήκης κ.λπ. Στην παρούσα έκδοση 
προκρίθηκε η επιλογή της δημοσίευσης του συνόλου των οικείων 
άρθρων, όπως αυτά παρατίθενται στον νέο Ν. 4855/2021, ακόμη 
και στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες παρατηρείται απόκλιση 
από την προηγούμενη μορφή της διάταξης χωρίς η διαφορο-
ποίηση αυτή να επισημαίνεται από τον ίδιο τον νομοθέτη.

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 πρόσφατο Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε 
ως Ν. 4855/2021.

Όλες οι νομοθετικές μεταβολές εμφανίζονται στον σχετικό 
«Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών», η αξία του οποίου, δια-
χρονικά, είναι αναμφισβήτητη, ιδίως σε μια κωδικοποίηση δια-
τάξεων ουσιαστικού ποινικού δικαίου, δεδομένης της ισχύος της 
αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης νόμου «που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση 
του κατηγορουμένου». Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο στην έκδοση 
παρατίθεται και το κείμενο του καταργηθέντος (με το άρθρο 461 
νΠΚ) Ποινικού Κώδικα του 1950, η απουσία του οποίου θα οδη-
γούσε σε ανυπέρβλητες δυσχέρειες ως προς τον εντοπισμό της 
εφαρμοστέας κάθε φορά διάταξης.

Στην νέα αυτή έκδοση έχουν προστεθεί τα άρθρα 21-36 του 
Ν. 4689/2020 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Ο-
δηγιών [ΕΕ] 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/
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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 ε-
φαρμογή του Κανονισμού [ΕΕ] 2018/1727 και άλλες διατάξεις» 
– ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020), η σημασία του οποίου εκτείνεται σε πε-
ρισσότερες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 

Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψιν νομοθετικές μεταβολές που ε-
πήλθαν στην σχετική νομοθεσία η οποία παρατίθεται όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. Π.χ. έχει ληφθεί υπόψιν ο Ν. 4858/2021 
(«Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαι-
οτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» – ΦΕΚ Α΄ 
220/19.11.2021), διατάξεις του οποίου παρατίθενται υπό τα 
άρθρα 372, 375, 378 και 394 ΠΚ. Τέλος, στην νέα έκδοση έχει 
προστεθεί (υπό το άρθρο 110Α ΠΚ) ολόκληρο το κείμενο του Π.Δ. 
62/2014 («Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτή-
ρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την 
πιλοτική εφαρμογή του» – ΦΕΚ Α΄ 105/29.4.2014).

Λίγο πριν από την κυκλοφορία της νέας αυτής έκδοσης ο 
Ποινικός Κώδικας υπέστη νέες νομοθετικές μεταβολές με τον 
Ν. 4871/2021 («Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Ε-
θνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021). Και οι νεότερες νομοθετικές 
αυτές μεταβολές έχουν ληφθεί υπόψιν στην παρούσα έκδοση. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον συνεργάτη μου Παναγιώτη 
Δεριζιώτη για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε κατά την εν-
σωμάτωση των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν με τον Ν. 
4855/2021 στο κείμενο του Ποινικού Κώδικα.

Θωμάς Σάμιος 
Δεκέμβριος 2021
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* 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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ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
(Ν. 4619/2019)
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31

ΠΊΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΏΝ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΝΕΟΥ ΠΟΊΝΊΚΟΥ ΚΏΔΊΚΑ*

Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική μεταβολή
8 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

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 4777/2021 (ΦΕΚ Α’ 25/17.2.2021), 4855/2021 (ΦΕΚ Α’ 215/12.11.2021, 
το οποίο επανακυκλοφόρησε λόγω σφάλματος στις 18.11.2021) και 4871/2021 
(ΦΕΚ Α’ 246/10.12.2021).
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Πίνακας νομοθετικών μεταβολών
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Τίτλος 
ενότ. 

IV κεφ. 
5ου 

(ΓενΜ)

στοιχ. β΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (1) της 16.7.2019

99 άρ. 9 Ν. 4855/2021
άρ. 1 παρ. 4 Ν. 4637/2019

100 άρ. 10 Ν. 4855/2021
101 άρ. 11 Ν. 4855/2021
102 άρ. 12 Ν. 4855/2021
103 άρ. 13 Ν. 4855/2021
104 άρ. 14 Ν. 4855/2021

104Α άρ. 58 παρ. 2 Ν. 4871/2021
άρ. 15 Ν. 4855/2021
άρ. 1 παρ. 5-6 Ν. 4637/2019

104Β άρ. 16 Ν. 4855/2021
Τίτλος 
κεφ. 
6ου 

(ΓενΜ)

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

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

105 άρ. 17 Ν. 4855/2021
105Α άρ. 58 παρ. 3 Ν. 4871/2021

άρ. 18 Ν. 4855/2021
105Β άρ. 19 Ν. 4855/2021
106 άρ. 20 Ν. 4855/2021
107 άρ. 21 Ν. 4855/2021
108 άρ. 22 Ν. 4855/2021
109 άρ. 23 Ν. 4855/2021
110 άρ. 24 Ν. 4855/2021

110Α άρ. 25 Ν. 4855/2021
άρ. 1 παρ. 7-8 Ν. 4637/2019

113 άρ. 26 Ν. 4855/2021
119 άρ. 27 Ν. 4855/2021
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127 άρ. 95 παρ. 1 στοιχ. ζ΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 
27.6.2019)

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

129 άρ. 59 Ν. 4871/2021
άρ. 28 Ν. 4855/2021

129Α άρ. 29 Ν. 4855/2021
132 άρ. 95 παρ. 1 στοιχ. η΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 

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

134 άρ. 30 Ν. 4855/2021
137Α άρ. 2 Ν. 4637/2019

142 άρ. 3 παρ. 1 Ν. 4637/2019

142Α άρ. 3 παρ. 2 Ν. 4637/2019

159 άρ. 31 Ν. 4855/2021
άρ. 3 παρ. 3 Ν. 4637/2019

159Α άρ. 32 Ν. 4855/2021
άρ. 3 παρ. 4-5 Ν. 4637/2019

168 άρ. 33 Ν. 4855/2021
άρ. 33 Ν. 4777/2021
άρ. 3 παρ. 6 Ν. 4637/2019

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

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

169Α άρ. 34 Ν. 4855/2021
άρ. 3 παρ. 7 Ν. 4637/2019

173 άρ. 3 παρ. 8 Ν. 4637/2019

187 άρ. 3 παρ. 9-10 Ν. 4637/2019

187Α άρ. 3 παρ. 11-14 Ν. 4637/2019

187Β άρ. 35 Ν. 4855/2021
άρ. 3 παρ. 15-16 Ν. 4637/2019

191 άρ. 36 Ν. 4855/2021
207 άρ. 37 Ν. 4855/2021
208 άρ. 38 Ν. 4855/2021
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211 άρ. 39 Ν. 4855/2021
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
285 άρ. 55 Ν. 4855/2021
286 άρ. 56 Ν. 4855/2021
289 άρ. 57 Ν. 4855/2021

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

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

290 άρ. 58 Ν. 4855/2021
άρ. 4 παρ. 2 Ν. 4637/2019
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290Α άρ. 59 Ν. 4855/2021
άρ. 4 παρ. 3 Ν. 4637/2019

291 άρ. 60 Ν. 4855/2021
άρ. 4 παρ. 4 Ν. 4637/2019

292Α άρ. 61 Ν. 4855/2021
άρ. 95 παρ. 1 στοιχ. ια΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 

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

293 άρ. 62 Ν. 4855/2021
298 άρ. 95 παρ. 1 στοιχ. ιβ΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 

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

299 άρ. 63 Ν. 4855/2021
308 άρ. 64 Ν. 4855/2021

άρ. 4 παρ. 5 Ν. 4637/2019
στοιχ. δ΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (1) της 16.7.2019

309 άρ. 65 Ν. 4855/2021
310 άρ. 66 Ν. 4855/2021

στοιχ. γ΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (1) της 16.7.2019

314 άρ. 67 Ν. 4855/2021
315Α άρ. 68 Ν. 4855/2021
323Α άρ. 69 Ν. 4855/2021
331 άρ. 70 Ν. 4855/2021
336 άρ. 71 Ν. 4855/2021

άρ. 12 παρ. 2 Ν. 4637/2019

337 άρ. 72 Ν. 4855/2021
338 άρ. 73 Ν. 4855/2021
339 άρ. 74 Ν. 4855/2021
340 άρ. 75 Ν. 4855/2021
342 άρ. 76 Ν. 4855/2021
343 άρ. 77 Ν. 4855/2021
344 άρ. 78 Ν. 4855/2021
345 άρ. 79 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 5-7

ΙΙ. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

5 Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή. 1. Οι ελληνικοί 
ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που τελέστη-

καν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς. Επί-
σης εφαρμόζονται και στις πράξεις συμμετοχής που τελέστηκαν 
στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, αν η κύρια πράξη, για την 
οποία δεν υπάρχει δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστη-
ρίων, είναι αξιόποινη και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους. 
2. Πλοία ή αεροσκάφη ελληνικά θεωρούνται έδαφος της επικρά-
τειας οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εκτός αν σύμφωνα με το δι-
εθνές δίκαιο υπόκεινται σε αλλοδαπό νόμο. 

6 Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή. 1. Οι ελληνικοί ποινι-
κοί νόμοι εφαρμόζονται και για πράξη που χαρακτηρίζεται από 

αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και τελέστηκε στην αλλο-
δαπή από ημεδαπό, αν αυτή, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
της, είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας στην οποία 
τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντακτη χώρα. 
2. Η ποινική δίωξη ασκείται και εναντίον αλλοδαπού, ο οποίος 
κατά την τέλεση της πράξης ήταν ημεδαπός. Επίσης ασκείται και 
εναντίον εκείνου που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια μετά την 
τέλεση της πράξης. 
3. Στα πλημμελήματα, ακόμη και όταν διώκονται αυτεπαγγέλτως, 
οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται μό-
νο εφόσον υπάρχει έγκληση του παθόντος ή αίτηση της Κυβέρνη-
σης της χώρας όπου τελέστηκε το πλημμέλημα. 

7 Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή. 1. Οι ελληνικοί ποι-
νικοί νόμοι εφαρμόζονται και κατά αλλοδαπού για πράξη που 

τελέστηκε στην αλλοδαπή και χαρακτηρίζεται από αυτούς ως 
κακούργημα ή πλημμέλημα, αν η πράξη αυτή στρέφεται εναντί-
ον Έλληνα πολίτη και είναι αξιόποινη, με τα συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά της, και κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε 
ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντακτη χώρα. Ως Έλληνας 
πολίτης για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται 
και το κυοφορούμενο που θα αποκτήσει με τη γέννησή του την 
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Άρθρο 71

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.

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 προβλέπο-
νται στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα υπηρετούν θεραπευτικούς 
σκοπούς. – 2. Κατά την εφαρμογή τους λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς α-
ναγνωρισμένοι κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καμία 
επιμέρους πράξη δεν πρέπει να προσβάλει την αξιοπρέπεια του ατόμου ή 
να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. – 3. Θέματα που δεν ρυθμίζο-
νται από τον παρόντα νόμο αντιμετωπίζονται με βάση τον Κώδικα Ιατρικής 
∆εοντολογίας, τον Κώδικα Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας, τα πρωτόκολλα 
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Άρθρο 71

ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων 
του Σωφρονιστικού Κώδικα, εφόσον αυτή δεν προσκρούει στους επιδιω-
κόμενους θεραπευτικούς σκοπούς.
Άρθρο 10: Περιεχόμενο των μέτρων. 1. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ατό-
μου, στο οποίο έχει επιβληθεί κάποιο από τα μέτρα των άρθρων 69 και 70Α 
του Ποινικού Κώδικα, είναι εξατομικευμένη και περιλαμβάνει την κατάλλη-
λη θεραπευτική προσέγγιση, όπως φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική υπο-
στήριξη ή ψυχοθεραπεία του ίδιου και της οικογένειάς του, εφόσον υπάρ-
χει σχετική συναίνεση, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, ιδίως εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτόνομη διαβίωση, 
διαβίωση με την οικογένεια ή διαβίωση σε μονάδες ψυχοκοινωνικής απο-
κατάστασης, κυρίως οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα 
ή ανάδοχη οικογένεια, απασχόληση σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή σε 
άλλους χώρους εργασίας. – 2. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξασφαλίζει 
συνεχή παρακολούθηση και ψυχιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια εκτέ-
λεσης των μέτρων, με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής επανένταξης.
Άρθρο 11: Μονάδες εκτέλεσης των μέτρων. 1. Το ειδικό τμήμα που προβλέ-
πεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού 
Κώδικα αποτελεί τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, με 
μικρό αριθμό κλινών και διαθέτει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και εξο-
πλισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ατόμων που νοσηλεύονται. 
Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αυξημένης φροντίδας και ασφάλειας, για 
τις οποίες προβλέπεται αριθμητικά αυξημένο και κλινικά ειδικά εκπαιδευμέ-
νο 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 ψυ-
χικής υγείας ανάλογες προς τις προσφερόμενες στους ακούσια νοσηλευό-
μενους ψυχικά ασθενείς. – 3. Η εξωνοσοκομειακή 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 θεραπεί-
ας 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 ψυ-
χικής υγείας ή και κατ’ οίκον σε άτομα που διαβιούν σε απομακρυσμένες 
περιοχές και είτε δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικό ιατρείο δημόσι-
ου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου 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 παραγράφου 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 
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Άρθρο 71

γίνεται με έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
προς τον ∆ιευθυντή των μονάδων που αναφέρονται στο άρθρο 11, ο οποί-
ος και οφείλει να εκτελέσει την παραγγελία. – 2. Ο προσδιορισμός της μο-
νάδας όπου θα εκτελεστούν τα μέτρα, γίνεται από κατάλογο μονάδων κα-
τάλληλων για την εκτέλεσή τους, ο οποίος καταρτίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και 
Υγείας και αποστέλλεται στα πρωτοδικεία και εφετεία της χώρας και στις α-
ντίστοιχες εισαγγελίες, καθώς και στους ∆ιευθυντές όλων των μονάδων του 
καταλόγου. – 3. Μεταξύ περισσότερων μονάδων που ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία, ο αρμόδιος Εισαγγελέας 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 ψυχιατρικού τμήματος 
δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου (άρθρο 69 παράγραφος 3 πε-
ριπτώσεις α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα) συνοδεύεται από πλήρες αντίγρα-
φο δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος ή διάταξης του ανακριτή ή από-
φασης αλλοδαπής δικαστικής αρχής. Αν δεν έχει καθαρογραφεί 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) καταγραφή ατο-
μικών στοιχείων (στοιχεία ταυτότητας, τόπος τελευταίας διαμονής, νόμιμος 
αντιπρόσωπος ή πρόσωπα επικοινωνίας, θρήσκευμα κ.ά.), γ) καταγραφή 
χρημάτων και εγγράφων (δελτίου ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας και ΑΜΚΑ 
ή βιβλιαρίου πρόνοιας / απορίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας 
για ανθρωπιστικούς λόγους ή δελτίου υποβολής αίτησης για πολιτικό άσυλο 
ή το σχετικό έγγραφο αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα, διαβατη-
ρίου και ευρωπαϊκής κάρτας υγείας (Ε111) κ.ά.) και φύλαξη αυτών αν συ-
ντρέχει 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 υπάρ-
χει, από το κράτος. – 4. Η μονάδα, αμέσως μετά την εισαγωγή, παραδίδει 
στον θεραπευόμενο, σε γλώσσα που κατανοεί, έντυπο με κατάλογο των 
βασικών του δικαιωμάτων, όπως προσδιορίζονται στον Ποινικό Κώδικα, τον 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας, τον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας, τον Κώδικα 
Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας, το Σωφρονιστικό Κώδικα και τα πρωτόκολλα 
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 
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Άρθρο 71

χρονικά διαστήματα σε εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή σε 
εξωτερικό ιατρείο δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου (άρθρο 
69 παράγραφος 3 περίπτωση γ΄ του Ποινικού Κώδικα) εφαρμόζονται ανα-
λόγως οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13. – 2. Ο θεράπων ψυχίατρος εκ-
προσωπεί τη θεραπευτική ομάδα και προτείνει εξατομικευμένο θεραπευτι-
κό 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 θεραπευομένου 
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 αντικατά-
σταση ή την άρση των θεραπευτικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 70 του Ποινικού Κώδικα, συνεκτιμάται η κατάσταση της ψυχι-
κής 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 κατάσταση ή υποτρο-
πή, β) ευρίσκεται σε στάδιο βελτίωσης ή αποθεραπείας, γ) συμμετέχει σε 
αναγνωρισμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοι-
νωνικής επανένταξης, δ) λαμβάνει άδειες και τηρεί τους όρους 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 πρέ-
πει να εξυπηρετούν τις ανάγκες της θεραπείας. Τα αναγκαία περιοριστικά 
μέτρα δεν επιτρέπεται να αποκλείουν απαραίτητα 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 εκτε-
λείται το μέτρο, ύστερα από εισήγηση του θεράποντος ψυχιάτρου. Η χο-
ρήγηση της άδειας υπογράφεται από αυτόν και τον ∆ιοικητή της μονάδας 
και τίθεται υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα. 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 συνοδεύεται 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 ει-
σαγγελέας. 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 κα-
ταστήματος κράτησης. – 4. Μέσα αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και 
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Άρθρο 71

ασφάλειας, όπως η προστατευτική απομόνωση και ο σωματικός περιορι-
σμός, μπορούν να ληφθούν μόνο για όσους εκδηλώνουν αυτοκαταστρο-
φική ή βίαιη συμπεριφορά, εναντίον του προσωπικού ή τρίτων. Τα μέσα 
του προηγούμενου εδαφίου αποφασίζονται και εφαρμόζονται, σύμφωνα 
με τις ψυχιατρικές οδηγίες και τις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης 
ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) και της Ειδικής Επιτροπής 
Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές ∆ιαταρα-
χές, αφού προηγηθούν και αποτύχουν τεχνικές αποκλιμάκωσης της βίαιης 
συμπεριφοράς. – 5. Απαγορεύεται απολύτως η λήψη μέσων, όπως η στεί-
ρωση, λοβοτομή και άλλες ανάλογες επεμβάσεις ή θεραπείες οι οποίες 
προξενούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις στην υγεία του ατόμου. – 6. Κάθε 
μεταφορά του θεραπευόμενου διενεργείται από τον θεράποντα ιατρό και 
με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα. Σε κάθε περίπτωση, ο θεράπων ια-
τρός 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 ζητηθεί, κατόπιν ει-
σαγγελικής παραγγελίας και προηγούμενης γνωμάτευσης του θεράποντος 
ιατρού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, 
η συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την 
παραμονή του θεραπευομένου στον χώρο μεταφοράς. Οι ανωτέρω διατά-
ξεις σχετικά με τη μεταφορά θεραπευομένων δεν εφαρμόζονται στις περι-
πτώσεις θεραπευομένων με το μέτρο θεραπείας της περ. γ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 69Α ΠΚ, οι οποίοι δύνανται να προσέρχονται αυτοβούλως και άνευ 
συνοδείας, εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κατόπιν γνωμοδότησης του 
θεράποντος ιατρού, κρίνει διαφορετικά.
Άρθρο 17: Σύσταση και στελέχωση ειδικών τμημάτων νοσοκομείων. 1. Η 
σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση των ειδικών τμημάτων δημόσιων 
ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκομείων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 
γίνεται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών ∆ι-
καιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και Υγείας. Ο τρόπος 
οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ανωτέρω τμημάτων καθο-
ρίζεται με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών. – 2. Τα τμήματα του πα-
ρόντος 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 Πρω-

Π
Κ

 2
01

9

04 PK POCKET 2019 23ED 2021.indd   6104 PK POCKET 2019 23ED 2021.indd   61 23/11/21   10:53 AM23/11/21   10:53 AM



67

Άρθρο 81

δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση: α) προθεσμία καταβολής 
της χρηματικής ποινής ή επέκταση αυτής, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη, β) μείωση του ύψους της 
ημερήσιας μονάδας ή γ) αντικατάσταση της χρηματικής ποινής 
από την προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο μέτρο που ορίζει 
το δικαστήριο. Κάθε συγκεκριμένο αίτημα μπορεί να υποβληθεί 
μία μόνο φορά.
6. Σε περίπτωση μη καταβολής της χρηματικής ποινής σύμφωνα 
με τα παραπάνω αυτή ή το μη καταβληθέν μέρος, βεβαιώνεται 
κατά το άρθρο 553 ΚΠΔ.

Σχετική νομοθεσία
• Βλ. υπό το άρθρο 50.

81 Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασί-
ας. 1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφε-

λούς εργασίας λαμβάνονται υπόψη και η ηλικία, η κατάσταση της 
υγείας του υπαιτίου, καθώς και οι επαγγελματικές και οικογενεια-
κές του υποχρεώσεις.
2. Στην απόφαση ορίζεται η μέγιστη διάρκεια παροχής της κοι-
νωφελούς εργασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες. 
3. Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος του κοι-
νού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των κατά περίπτωση 
συναρμόδιων Υπουργών. Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή 
υπηρεσιών προς τον παθόντα, αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της παροχής 
κοινωφελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επί-
βλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Στην απόφαση καθορίζεται και η χρηματική ποινή που θα πρέ-
πει να αποτίσει ο καταδικασθείς, αν δεν παρέχει με συνέπεια την 
κοινωφελή εργασία. Τέσσερις ώρες κοινωφελούς εργασίας αντι-
στοιχούν προς μια ημερήσια μονάδα χρηματικής ποινής.
5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλι-
πώς ή πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλε-
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Άρθρο 82

σης της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα 
της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, κα-
θώς και τον βαθμό της υπαιτιότητάς του μπορεί, αφού προβεί σε 
έγγραφη προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε: α) να πα-
ρατείνει την προθεσμία για την εκτέλεση της εργασίας μέχρι ένα 
(1) επιπλέον έτος, β) να επιτρέψει την εκτέλεση της χρηματικής 
ποινής που είχε καθοριστεί σύμφωνα με την προηγούμενη παρά-
γραφο, αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη εκτιθεί-
σα ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε 
τέσσερις (4) ώρες εργασίας μία (1) ημερήσια μονάδα χρηματικής 
ποινής.  
Σχετική νομοθεσία
• Βλ. υπό το άρθρο 50.

82 Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης. 1. Όταν 
επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή, αφαιρείται ο χρό-

νος κράτησης μετά τη σύλληψη, ο χρόνος της προσωρινής κράτησης, 
καθώς και ο χρόνος παραμονής σε θεραπευτικές μονάδες για διενέρ-
γεια πραγματογνωμοσύνης κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
2. Στην περίπτωση συρροής εγκλημάτων που συνεκδικάζονται, α-
φαιρείται από την επιβληθείσα συνολική ποινή ο χρόνος της κρά-
τησης που διατάχθηκε για οποιοδήποτε από αυτά, ακόμη και όταν 
η απόφαση κήρυξε τον καταδικασθέντα αθώο για το έγκλημα για 
το οποίο είχε κρατηθεί. Αν ο κρατηθείς αθωωθεί για το έγκλημα 
για το οποίο είχε κρατηθεί και γι’ αυτά που συνεκδικάσθηκαν, ο 
χρόνος κράτησης αφαιρείται από άλλες ποινές, εφόσον επιβάλ-
λονται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από την κράτηση.
3. Η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων 
αφαιρεί από την ποινή τον χρόνο κράτησης που μεσολάβησε από 
την έκδοση της απόφασης έως τότε που αυτή έγινε αμετάκλητη.
4. Όταν επιβάλλεται μόνο χρηματική ποινή ή ποινή παροχής κοι-
νωφελούς εργασίας για το έγκλημα για το οποίο ο καταδικασθείς 
είχε κρατηθεί, αφαιρούνται από την ποινή που του επιβλήθηκε οι 
ημερήσιες μονάδες που αντιστοιχούν στον χρόνο κράτησης.
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Άρθρο 104Α

V. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής

104Α Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία. 1. 
Όταν επιβάλλεται φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία 

έτη και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 99, η 
ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 
81), εκτός αν το δικαστήριο κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι αυτή 
δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση 
άλλων εγκλημάτων. Κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί να αντι-
στοιχεί σε περισσότερες από δύο (2) ώρες κοινωφελούς εργασί-
ας. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες ώρες (1.500), ούτε να 
έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. 
2. Η μετατροπή δεν είναι εφικτή αν ο καταδικασθείς δεν συναινεί 
ή δεν είναι παρών. Αν ο καταδικασθείς δεν ήταν παρών, μπορεί 
να ζητήσει τη μετατροπή της ποινής του σε παροχή κοινωφελούς 
εργασίας με αυτοτελή αίτησή του.
3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της παρ. 1, ο καταδικα-
σθείς μπορεί να ζητήσει νέο υπολογισμό της παρεχόμενης κοινω-
φελούς εργασίας με αυτοτελή αίτησή του.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Αν 
η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή 
πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της 
ποινής, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της πα-
ραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και 
τον βαθμό της υπαιτιότητάς του, μπορεί να προβεί σε έγγραφη 
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την 
υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις προϋ-
ποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, και λαμβάνοντας υπόψη 
το τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, το δικαστήριο εκτέλεσης της 
ποινής μπορεί να διατάξει την έκτιση της φυλάκισης που επιβλή-
θηκε αφού αφαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και τον χρόνο παροχής 
κοινωφελούς εργασίας υπολογίζοντας αυτόν σύμφωνα με την 
παρ. 1. Ο καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη συνεδρί-
αση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν και μπορεί να παραστεί 
αυτοπροσώπως ή µε συνήγορο.
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2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει, ανεξαρτή-
τως ποινής, και για τις μητέρες που έχουν την επιμέλεια ανήλικων 
τέκνων, μέχρι τη συμπλήρωση του όγδοου (8ου) έτους της ηλικίας 
τους και ασκείται άπαξ. Ισχύει επίσης, χωρίς τις προϋποθέσεις της 
παρ. 1, για εκείνους που νοσούν από σύνδρομο επίκτητης ανοσο-
ποιητικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, από χρόνια νεφρική ανε-
πάρκεια και υποβάλλονται σε τακτική αιμοκάθαρση, από ανθεκτι-
κή φυματίωση ή είναι τετραπληγικοί, από κίρρωση του ήπατος με 
αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), από γεροντική 
άνοια ή από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου. Για τη δια-
κρίβωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου απαι-
τείται γνωμάτευση δύο ιατρών δημόσιου νοσοκομείου. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας μπορεί, ύστερα 
από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), να προστί-
θενται και άλλα είδη ασθενειών ανάλογης βαρύτητας.
3. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο εάν κατά τις προηγού-
μενες παραγράφους αντικαταστήσει την στερητική της ελευθερί-
ας ποινή με έκτισή της στην κατοικία, μπορεί να επιβάλει στον 
καταδικασθέντα κατάλληλους κατά την κρίση του όρους από 
εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 99 παρ. 2 περιπτώσεις δ΄ 
έως στ΄, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ή έ-
κτιση με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το δικαστικό συμβούλιο μπορεί 
να ανακαλέσει την έκτιση της ποινής στην κατοικία, αν διαπιστω-
θεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 ή ότι ο 
καταδικασθείς αδικαιολογήτως δεν εκτίει πραγματικά την ποινή 
στην κατοικία. Για την ανάκληση εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 3 
του άρθρου 110 ΠΚ.
4. Ο αρμόδιος για την έκτιση της ποινής εισαγγελέας δύναται: α) 
να χορηγεί άδεια εξόδου από την κατοικία για αποδεδειγμένα σο-
βαρούς λόγους, β) να παραγγέλλει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα 
του τόπου κατοικίας του καταδικασθέντος να ελέγχει την πραγμα-
τική κατ’ οίκον έκτιση της ποινής.

105Α Παροχή κοινωφελούς εργασίας. 1. Ο καταδικαζόμενος 
σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει συνολικά τα πέ-

ντε (5) έτη, μπορεί να δηλώσει προς το δικαστήριο ότι επιθυμεί να 
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μετατραπεί το υπόλοιπο της ποινής του έως τον χρόνο της υπό 
όρο απόλυσης, κατά το επόμενο άρθρο, σε παροχή κοινωφελούς 
εργασίας, αφού θα έχει εκτίσει πραγματικά το ένα δέκατο αυτής. 
Το Δικαστήριο, μετατρέπει την ποινή, εν όλω ή εν μέρει, εκτός αν 
με ειδική αιτιολογία κρίνει ότι η βαρύτητα της πράξης, οι συνθή-
κες τέλεσής της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικό-
τητας του καταδικασθέντος, καθιστούν απολύτως αναγκαία την 
έκτιση της ποινής στο κατάστημα κράτησης για να αποτραπεί η 
τέλεση από αυτόν άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων.
2. Για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παρο-
χή κοινωφελούς εργασίας, κάθε μήνας φυλάκισης αντιστοιχεί σε σα-
ράντα (40) ώρες κοινωφελούς εργασίας, η οποία πρέπει να εκτελε-
στεί εντός του οριζόμενου στην προηγούμενη παράγραφο χρόνου.
3. Η μετατροπή δεν προϋποθέτει αμετάκλητη καταδικαστική α-
πόφαση. 
4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Αν η 
εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημ-
μελώς με δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, 
αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης 
των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό 
της υπαιτιότητάς του, μπορεί να προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση 
εκείνου που καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικα-
στήριο εκτέλεσης της ποινής. Υπό τις προϋποθέσεις του προηγού-
μενου εδαφίου, και λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα της ποινής που 
εκτίθηκε, το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής μπορεί να διατάξει 
την έκτιση της φυλάκισης που επιβλήθηκε αφού αφαιρέσει την εκτι-
θείσα ποινή και τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργασίας υπολο-
γίζοντας αυτόν σύμφωνα με την παρ. 2. Ο καταδικασθείς κλητεύεται 
υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν 
και μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε συνήγορο.

ΙΙ. Απόλυση καταδίκου υπό όρο

105Β Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης. 1. Όσοι καταδι-
κάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας ποινή μπορούν να 

απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης, σύμφωνα με τις πιο κάτω 
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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 
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-
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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-
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 
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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.
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 υπόδι-
κων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α´ 
242/6.11.2013) ορίζονται τα εξής: «1. Η επιλογή, προσαρμογή και εγκατά-
σταση των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων για την ηλεκτρονική 
επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και του ανα-
γκαίου για το σκοπό αυτόν εξοπλισμού διενεργείται με κριτήριο την απο-
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τελεσματική επιτήρηση των προσώπων αυτών, κατά τρόπο ώστε να γίνεται 
σεβαστή η προσωπικότητά τους και να συλλέγονται και υπόκεινται σε επε-
ξεργασία μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανα-
γκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της ηλεκτρονικής επιτή-
ρησης, 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 αποτροπής, πρόληψης και 
καταστολής νέων εγκλημάτων. – 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 
με πρόταση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαι-
ωμάτων και Οικονομικών, προσδιορίζονται το είδος, οι προδιαγραφές και η 
διαδικασία προμήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων και ε-
ξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης, η εγκατάσταση, η λειτουργία και 
η συντήρηση αυτών, η ενδεχόμενη πιλοτική περίοδος λειτουργίας του συ-
στήματος, ο τρόπος παρακολούθησης και καταγραφής της γεωγραφικής θέ-
σης των επιτηρουμένων προσώπων, η δαπάνη που θα βαρύνει κάθε επιτη-
ρούμενο πρόσωπο και ο τρόπος καταβολής της, η έναρξη εφαρμογής του 
μέτρου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τεχνική και επιχειρησιακή υλο-
ποίησή του. – Με το ίδιο διάταγμα ορίζονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
στα οποία μπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση και η λειτουργία του συστήμα-
τος της ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουμέ-
νων σε άδεια, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων που εποπτεύει, ελέγχει και παρα-
κολουθεί τη διαχείριση του συστήματος από τα ανωτέρω πρόσωπα. – Με 
το ίδιο ή όμοιο διάταγμα και μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστα-
σίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προσδιορίζεται κάθε θέμα σχετι-
κό με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επε-
ξεργασίας, τη συλλογή, την αποθήκευση, τη χρήση και τους αποδέκτες των 
δεδομένων αυτών, το χρονικό διάστημα τήρησης αυτών, τα οργανωτικά και 
τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας τους, τη διαδικασία κα-
ταστροφής των δεδομένων αυτών μετά το πέρας των σκοπών επεξεργασί-
ας τους, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δε-
δομένα, τη γνωστοποίηση της επεξεργασίας και τον έλεγχο από την Αρχή 
Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλο θέμα σχε-
τικά με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ν. 2472/1997.»
• 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 
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Άρθρο 111

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 
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 
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Άρθρο 111

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» – 
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-
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Άρθρα 116-118

λικίας του ή τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, το δικαίωμα της 
έγκλησης έχει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. Αν ο παθών έχει συ-
μπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του, το δικαίωμα της 
έγκλησης έχουν τόσο ο παθών όσο και ο νόμιμος αντιπρόσωπός 
του, και μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλι-
κίας του το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο ο παθών. 
3. Αν δύο ή περισσότεροι έχουν δικαίωμα έγκλησης, το δικαίωμα 
του καθενός είναι αυτοτελές. 
4. Μετά τον θάνατο του παθόντος το δικαίωμα της έγκλησης μετα-
βιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο ή σε αυτόν που συμβίωνε με τον 
θανόντα έως τον θάνατό του καθώς και στα τέκνα του, και αν αυτοί 
δεν υπάρχουν ή είναι δράστες του εγκλήματος, στους γονείς του. 

116 Αδιαίρετο της έγκλησης. Η ποινική δίωξη ασκείται εναντί-
ον όλων των συμμετόχων του εγκλήματος ακόμη και αν η 

έγκληση που υποβλήθηκε στρέφεται εναντίον ενός από αυτούς. 

117 Ανάκληση της έγκλησης. 1. Αυτός που υπέβαλε την έγκλη-
ση μπορεί να την ανακαλέσει με τους όρους που ορίζει ο 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Αν η έγκληση έχει υποβληθεί από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του παθόντος, αυτός διατηρεί το δικαί-
ωμα της ανάκλησης μόνο όσο διαρκεί η νόμιμη εκπροσώπηση. 
Μετά τη λήξη της, δικαίωμα ανάκλησης έχει ο παθών ή ο νέος νό-
μιμος εκπρόσωπός του. 
2. Μετά την ανάκληση της έγκλησης που υποβλήθηκε δεν μπορεί 
να υποβληθεί νέα. 
3. Η ανάκληση που έγινε για έναν από τους συμμετόχους της πρά-
ξης έχει ως συνέπεια την παύση της ποινικής δίωξης και των υπο-
λοίπων, εφόσον και αυτοί διώκονται με έγκληση. 
4. Η ανάκληση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για τον κατηγορούμε-
νο που δηλώνει προς την αρχή ότι δεν την αποδέχεται. 

ΙΙΙ. Παραγραφή ποινών

118 Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν. Οι 
ποινές που επιβλήθηκαν αμετάκλητα, αν έμειναν ανεκτέλε-

στες, παραγράφονται: α) η ισόβια κάθειρξη, μετά τριάντα έτη, β) η 
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Άρθρο 118

πρόσκαιρη κάθειρξη, μετά είκοσι έτη, γ) η φυλάκιση, οι χρηματι-
κές ποινές και ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων 
μετά δέκα έτη, δ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας μετά πέντε έτη 
και ε) οι παρεπόμενες ποινές μαζί με τις κύριες. 

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 64 («Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο») 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. Κύριες ποινές: α) φυλάκι-
σης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παρο-
χής κοινωφελούς εργασίας, που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες 
έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον οι αποφάσεις 
δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παραγράφονται 
και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα 
σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νέα αξιόποινη πράξη από 
δόλο, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή 
στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση νέας 
καταδίκης, ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποι-
νής και τη μη εκτιθείσα και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της 
μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. Το πρώτο εδάφιο 
δεν εφαρμόζεται για χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί σωρευτικά 
με ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών. – 2. Οι μη 
εκτελεσθείσες κατά την παρ. 1 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του 
αρμόδιου εισαγγελέα. Η παραγραφή των ποινών δεν κωλύει την επιβολή 
των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις 
αυτές. – 3. Εξαιρούνται των ως άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν 
παραβάσεις των άρθρων 82Α, 235, 236, 237, 242, 259, 285, 358 και 390 του 
Π.Κ., καθώς και των νόμων 927/1979 (Α’ 139), 3304/2005 (Α΄ 16), του άρ-
θρου 11 του ν. 4443/2016 (Α΄ 232) και της παρ. 6 του άρθρου πρώτου της 
από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθη-
κε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). – 4. Η θέση στο αρχείο, σύμφωνα 
με την παρ. 2, απόφασης η οποία αφορά σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε 
για γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η 
αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, 
δεν αποτελεί το τέλος της ποινικής δίωξης κατά τη διάταξη του άρθρου 59 
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Άρθρα 119-122

παρ. 2 ΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή το τέλος της ποινικής δίωξης επέρχεται 
όταν η απόφαση που τέθηκε στο αρχείο καταστεί αμετάκλητη.»
• Βλ. και υπό τα άρθρα 50 και 111.

119 Έναρξη της παραγραφής του χρόνου των ποινών. Η πα-
ραγραφή των ποινών αρχίζει από την ημέρα που η απόφα-

ση έγινε αμετάκλητη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

120 Αναστολή της παραγραφής των ποινών. Η προθεσμία της 
παραγραφής των ποινών αναστέλλεται: α) για όσο χρόνο 

σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει 
η εκτέλεση μιας ποινής, β) για όσο χρόνο σύμφωνα με τα άρθρα 
99 και 100 έχει ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής ή έχει επιτραπεί η 
καταβολή με δόσεις της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε. 

8ο κεφάλαιο: Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους 

121 Ορισμός. 1. Στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο ανήλικοι νοού-
νται αυτοί που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης έχουν 

ηλικία μεταξύ του δωδέκατου και του δέκατου όγδοου έτους της 
ηλικίας τους συμπληρωμένων. 
2. Οι ανήλικοι υποβάλλονται σε αναμορφωτικά ή θεραπευτικά 
μέτρα ή σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων. 

122 Αναμορφωτικά μέτρα. 1. Αναμορφωτικά μέτρα είναι: α) η 
επίπληξη του ανηλίκου, β) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέ-

λειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του, γ) η ανά-
θεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογέ-
νεια, δ) η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές 
εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων, ε) η 
συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση 
συγγνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών 
της πράξης, στ) η αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο 
άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο, ζ) η 
παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε 
κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς, η) η φοί-
τηση σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτι-
σης, θ) η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής 
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Άρθρο 123

αγωγής, ι) η παροχή κοινωφελούς εργασίας, ια) η ανάθεση της επι-
μέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες 
ή σε επιμελητές ανηλίκων και ιβ) η τοποθέτηση σε κατάλληλο κρα-
τικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής. 
2. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ως πρό-
σθετα αναμορφωτικά μέτρα επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν 
στον τρόπο ζωής του ανηλίκου ή στη διαπαιδαγώγησή του. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβάλει δύο ή περισσότερα 
από τα μέτρα που προβλέπονται στα στοιχεία α΄ έως και ια΄ της 
προηγούμενης παραγράφου. 
3. Η επιλογή του αναμορφωτικού μέτρου που πρόκειται να επι-
βληθεί διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας, για την εφαρ-
μογή της οποίας τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέπονται στα 
στοιχεία α΄- θ΄ της πρώτης παραγράφου προτάσσονται των υπο-
λοίπων. Το περιεχόμενο και η διάρκεια κάθε μέτρου πρέπει να εί-
ναι ανάλογα προς τη βαρύτητα της πράξης που έχει τελεστεί, την 
προσωπικότητα του ανηλίκου και τις βιοτικές του συνθήκες. Με 
αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην 
επιβολή και εκτέλεση των μέτρων της πρώτης παραγράφου. 
4. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η μέγιστη διάρκεια 
του αναμορφωτικού μέτρου. 

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 15 του N. 4322/2015 («Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, 
κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ´ τύπου και άλλες διατάξεις» – 
ΦΕΚ Α´ 42/27.4.2015) ορίζονται τα εξής: «Τα μέτρα των παραγράφων 1 των 
άρθρων 122 και 123 του Ποινικού Κώδικα υλοποιούνται στις υπάρχουσες 
δομές σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και σε κέντρα ανοικτής ή ημιελεύ-
θερης διαβίωσης. Η ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αυτών θα ρυθμι-
στεί με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, που θα εκδοθούν με πρότα-
ση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων 
και των συναρμόδιων Υπουργών.»

123 Θεραπευτικά μέτρα. 1. Αν η κατάσταση του ανηλίκου απαι-
τεί ιδιαίτερη μεταχείριση, ιδίως αν αυτός πάσχει από ψυχική 

διαταραχή ή από οργανική νόσο ή βρίσκεται σε κατάσταση που 
του δημιουργεί σοβαρή σωματική δυσλειτουργία ή του έχει γί-
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Άρθρο 129

2. Το ίδιο ισχύει για την εν μέρει αντικατάσταση του περιορισμού 
από την παροχή κοινωφελούς εργασίας, με ανάλογη εφαρμογή 
του άρθρου 105Α. Το δικαστήριο ορίζει το κατάλληλο για τον α-
νήλικο είδος κοινωφελούς εργασίας. 

129 Απόλυση υπό όρο. 1. Το δικαστήριο απολύει υπό όρο τον 
ανήλικο μετά τη λήξη του ενός δευτέρου του περιορισμού 

σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και ορίζει τον χρόνο της δο-
κιμασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο της ποινής. 
Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως περιορισμός που ε-
κτίθηκε θεωρείται και αυτός που υπολογίστηκε ευεργετικά σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν κριθεί 
με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίκου κατά την έκτιση 
του περιορισμού καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της 
κράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιό-
ποινων πράξεων.
3. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, η διεύθυνση του κατα-
στήματος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος υποβάλλει αίτηση προς 
το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στο Πλημμελειοδικείο του τό-
που όπου εκτίεται ο περιορισμός μαζί με έκθεση της κοινωνικής 
υπηρεσίας του καταστήματος δύο (2) μήνες πριν συμπληρωθεί η 
έκτιση του ενός δευτέρου του περιορισμού που επιβλήθηκε. Ο 
ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατά την οποία μπορεί 
να παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από συνήγορο 
που διορίζει με απλό έγγραφο θεωρημένο, ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής, από το διευθυντή του καταστήματος κράτησης, από 
δικηγόρο ή από τις αρμόδιες αρχές. Το δικαστήριο συνεδριάζει 
υποχρεωτικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συμπλήρω-
ση της έκτισης του ημίσεος του περιορισμού που επιβλήθηκε. Αν 
η αίτηση για απόλυση υπό όρο δε γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί 
να υποβληθεί μετά δύο (2) μήνες από την απόρριψη, εκτός αν υ-
πάρξουν νέα στοιχεία.
4. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να χορηγηθεί και πριν από την έ-
κτιση του ενός δευτέρου (1/2) του περιορισμού που επιβλήθηκε, 

Π
Κ

 2
01

9

04 PK POCKET 2019 23ED 2021.indd   10604 PK POCKET 2019 23ED 2021.indd   106 15/12/21   7:37 AM15/12/21   7:37 AM



107

Άρθρο 129Α

μόνο για σπουδαίους λόγους και εφόσον έχει εκτιθεί πραγματικά 
το ένα τρίτο (1/3) αυτού. 
5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κατά τη διάρκεια 
του χρόνου δοκιμασίας υποχρεώσεις που αφορούν στον τρόπο 
ζωής του και ιδίως στον τόπο διαμονής, στη διαπαιδαγώγηση ή 
την παρακολούθηση εγκεκριμένου από τον νόμο θεραπευτικού 
προγράμματος απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν 
ο απολυόμενος παραβιάσει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, 
η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται ότι ενόψει 
της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεων, του τρόπου 
και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει 
ο ανήλικος την προσδοκία ότι στο μέλλον θα τηρήσει τις υποχρε-
ώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση 
έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή.
6. Αν ο απολυθείς κατά τον χρόνο της δοκιμασίας καταδικασθεί 
για κακούργημα, η απόλυση αίρεται και εφαρμόζεται το άρθρο 
132.
7. Αν μετά την απόλυση παρέλθει ο χρόνος δοκιμασίας τον οποίο 
όρισε η απόφαση χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή θεωρείται ότι 
εκτίθηκε.

129Α Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση. 1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδι-

κάσθηκαν σε ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης 
νέων, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να απολυθούν υπό τον όρο 
του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυ-
τός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον 
έχουν εκτίσει το ένα τρίτο (1/3) της ποινής τους. Η αίτηση συνο-
δεύεται από έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του καταστήμα-
τος κράτησης και έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, 
όπου γίνεται ειδική μνεία στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
του καταδικασθέντος, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με 
τα πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορη-
γηθεί η απόλυση. Οι παρ. 2 και 3 εδ. β΄ και γ΄ του άρθρου 129 
εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
2. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευ-
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Άρθρο 130

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-
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 
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Άρθρα 131-132

(«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-
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 

Π
Κ

 2
01

9

04 PK POCKET 2019 23ED 2021.indd   11004 PK POCKET 2019 23ED 2021.indd   110 23/11/21   10:53 AM23/11/21   10:53 AM



127

Άρθρα 169-170

169 Απείθεια. Με φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή τι-
μωρείται όποιος, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση, αρνείται 

σε κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13 περίπτ. α΄, χωρίς 
αντίσταση την υπηρεσία ή συνδρομή που οφείλεται κατά τον νό-
μο ή την είσοδο σε οποιοδήποτε μέρος για να επιχειρηθεί κάποια 
νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια. 

169Α Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών 
που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο. 1. Όποιος 

δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής 
απόφασης πολιτικού δικαστηρίου ή σε εισαγγελική διάταξη, που 
αφορούν τη ρύθμιση της νομής ή της κατοχής, την άσκηση της 
γονικής μέριμνας, την επικοινωνία με το τέκνο και τη ρύθμιση της 
χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών 
μεταξύ συζύγων ή την απαγόρευση προσέγγισης και επικοινω-
νίας μεταξύ προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη 
ή χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος δεν 
συμμορφώθηκε σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιο-
γράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά στην 
επικοινωνία των ανήλικων τέκνων.
2. Με φυλάκιση έως τρία (3) έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος, 
ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους σχετικά με την 
ελευθερία κίνησης και διαμονής που του έχουν επιβληθεί με δι-
καστική απόφαση ή με βούλευμα, μετά τη συμπλήρωση του εκά-
στοτε ανώτατου ορίου της διάρκειας της προσωρινής κράτησης. 
3. Όποιος εν γνώσει ματαιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του μέ-
τρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε άλλον τιμωρείται με φυλάκι-
ση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Η πράξη μένει ατιμώρητη 
αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.

170 Στάση. 1. Όποιος με πρόθεση συμμετέχει σε συγκεντρω-
μένο πλήθος που διαπράττει με ενωμένες δυνάμεις κάποια 

από τις πράξεις του άρθρου 167 τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία 
έτη ή χρηματική ποινή. 
2. Οι υποκινητές της στάσης, καθώς και εκείνοι που μεταχειρίστη-
καν βία ή απειλές βίας ή βιαιοπράγησαν, τιμωρούνται με φυλάκι-
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Άρθρα 171-173

ση τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη διάταξη νόμου δεν τιμωρεί την 
πράξη με βαρύτερη ποινή.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 13 («Ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη») του Ν. 4703/2020 
(«Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 
131/10.7.2020) ορίζονται τα εξής: «1. Όσοι αλλοιώνουν ή επιχειρούν να 
αλλοιώσουν με βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα δημόσιας υπαίθριας 
συνάθροισης τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. – 2. Ο οργανω-
τής δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων 
υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτη-
σίας από τους συμμετέχοντες στη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση. Από την 
ευθύνη αυτή απαλλάσσεται, εάν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεξαγω-
γή της συνάθροισης και αποδεικνύει ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του, 
όπως αυτές αναφέρονται περιοριστικά στις περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 
4. – 3. Η διάταξη της παρ. 2 εφαρμόζεται αναλογικά και για τον οργανωτή 
της παρ. 3 του άρθρου 3.»

171 (Καταργείται)

172 Ελευθέρωση φυλακισμένου. 1. Όποιος με πρόθεση ελευ-
θερώνει φυλακισμένο ή άλλον που κρατείται νόμιμα με δια-

ταγή της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική 
ποινή. 
2. Αν ο δράστης της πράξης της προηγούμενης παραγράφου είναι 
υπάλληλος επιφορτισμένος με τη φύλαξη ή άλλο πρόσωπο επι-
φορτισμένο με την υποχρέωση αυτή τιμωρείται με φυλάκιση του-
λάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια επιβάλλε-
ται φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή, εφόσον ο δράστης 
ήταν επιφορτισμένος με τη φύλαξη αυτού που απέδρασε. 
3. Ο εξ αμελείας υπαίτιος μένει ατιμώρητος αν με δική του προ-
σπάθεια συλληφθεί εντός ενός μηνός εκείνος που απέδρασε. 

173 Απόδραση κρατουμένου. 1. Φυλακισμένος που αποδρά τι-
μωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, που εκτίεται αθροιστι-

κά, εκτός αν οικειοθελώς επιστρέψει στη φυλακή. Αν αποδράσει 
άλλος που νόμιμα κρατείται με διαταγή αρχής, επιβάλλεται φυλά-
κιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. 
2. Η συμμετοχή σε απόδραση φυλακισμένου ή άλλου που νόμιμα 
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Άρθρο 264

παραπάνω αναστολή μπορεί να διατάξει το δικαστήριο και όταν 
τα στοιχεία εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο 
βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα ή απόφαση μπορεί να διαταχθεί και 
η άρση ή η αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού καταναγκα-
σμού που έχουν ταχθεί.
β) Αν η Βουλή κρίνει, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρ-
θρου 86 του Συντάγματος, ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για 
την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού, 
το βούλευμα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική 
δίωξη συνεχίζεται. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινικής 
δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το άρθρο 86 του 
Συντάγματος, σε περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό Δικαστήριο, 
ο κατά το προηγούμενο εδάφιο συμμέτοχος που εισέφερε τα α-
ποδεικτικά στοιχεία τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του 
άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστο-
λή εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.
5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω 
εξάλειψης του αξιόποινου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
86 παρ. 3 εδ. Β΄ του Συντάγματος, στον κατηγορούμενο επιβάλ-
λεται ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικα-
στήριο μπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής 
αυτής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.

 13ο Κεφάλαιο: Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα 

264 Εμπρησμός. 1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) 
με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός 

κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν 
από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με 
κάθειρξη, αν στην περίπτωση των περ. α΄ ή β΄ η πράξη προκάλε-
σε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως 
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με ισόβια 
κάθειρξη, αν στην περίπτωση της περ. β΄ η πράξη είχε ως αποτέ-
λεσμα τον θάνατο άλλου.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προ-
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Άρθρα 265-268

καλεί από αμέλεια την πυρκαγιά από την οποία μπορεί να προκύ-
ψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη.

265 Εμπρησμός σε δάση. 1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δά-
σος ή δασική έκταση κατά την έννοια του νόμου ή σε έκτα-

ση που έχει νόμιμα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, τιμωρείται: 
α) με κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή, αν δε ο 
δράστης σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον πα-
ράνομο περιουσιακό όφελος με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και 
χρηματική ποινή,
β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των περ. α΄ ή β΄ η πράξη προ-
κάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή εί-
χε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου ή η φω-
τιά εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση ή είχε ως επακόλουθο σοβαρή 
ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική 
και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή, 
δ) με ισόβια κάθειρξη αν στην περ. β΄ η πράξη είχε ως αποτέλε-
σμα τον θάνατο άλλου.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου προκαλεί 
από αμέλεια την πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την 
έννοια του νόμου ή σε έκταση που έχει νόμιμα κηρυχθεί δασω-
τέα ή αναδασωτέα τιμωρείται με φυλάκιση, και αν από αμέλεια 
προκαλεί μια τέτοια πυρκαγιά από την οποία μπορεί να προκύψει 
κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
(1) έτους. 

266-267 (Kαταργούνται)

268 Πλημμύρα. 1. Όποιος προξενεί πλημμύρα τιμωρείται: 
α) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοι-

νός κίνδυνος για ξένα πράγματα,
β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
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Άρθρο 372

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-
γαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, συμπε-
ριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλάσσι-
ων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει και τα άυλα πολι-
τιστικά αγαθά.
3. Στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου, το Ελληνικό Κράτος με-
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Άρθρα 462-463

462 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα κα-
ταργείται ο νόμος 1608/1950 που ισχύει από την 1η Ιανουαρί-

ου 1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε το νόμο αυτό. 

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 1 του (καταργούμενου με το άρθρο 462 του παρόντος Ποινικού 
Κώδικα) Ν. 1608/1950 («Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά 
τους καταχραστάς του ∆ημοσίου» – ΦΕΚ Α΄ 301/28.12.1950) ορίζονται τα ε-
ξής: «1. Στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216, 218, 
235, 236, 237, 242, 258, 372, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά 
στρέφονται κατά του ∆ημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-
ου ή κατά άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 
263Α του Ποινικού Κώδικα και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης 
ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο ∆ημόσιο ή στα 
πιο πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων 
(50.000.000) δραχμών [150.000,00 €], επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, 
αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξα-
κολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό 
του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. 
Στον ένοχο του αδικήματος που προβλέπεται ειδικώς από το άρθρο 256 του 
Ποινικού Κώδικα, τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνον όταν το αδίκημα στρέ-
φεται κατά του ∆ημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. – 2. Με τας εν τη προηγουμένη παρα-
γράφω ποινάς, ηλαττωμένας κατά το εν άρθρω 83 του Κώδικος μέτρον, τιμω-
ρούνται και οι ένοχοι των εν άρθροις 231, 232 και 394 πράξεων, εφ’ όσον αύται 
διαπράττονται εν σχέσει προς αδικήματα περί ων η προηγουμένη παράγρα-
φος. – 3. Τα αδικήματα που προβλέπονται από το παρόν άρθρο εκδικάζονται 
από τα κατά το άρθρο 111 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας οριζόμενα δικα-
στήρια εφετών. – 4. Αι διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Κώδικα Ποιν. ∆ι-
κονομίας εφαρμόζονται και επί των αδικημάτων του παρόντος άρθρου.»

463 1. Όπου ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε άρθρα του καταρ-
γούμενου Ποινικού Κώδικα, οι παραπομπές αυτές από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα θεωρείται ότι γίνο-
νται στις αντίστοιχες διατάξεις αυτού. 
2. Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή φυλάκισης, προστί-
θεται διαζευκτικά και η χρηματική ποινή, όπως αυτή προβλέπεται 
στο άρθρο 57 του παρόντος Κώδικα. 
3. Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, 
επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83, περ. δ΄. Η πράξη 
διατηρεί τον κακουργηματικό χαρακτήρα της. 
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Άρθρο 464

Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 
δέκα (10) ετών.
4. Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται μόνο ποινή ισόβιας κά-
θειρξης, προστίθεται διαζευκτικά και η πρόσκαιρη κάθειρξη του-
λάχιστον δέκα ετών. 
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα καταργούνται ό-
λες οι διατάξεις που περιέχονται σε ειδικούς νόμους με τις οποίες 
καθορίζονται παρεπόμενες ποινές ή άλλες συνέπειες που καταρ-
γούνται με αυτόν.
6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος ε-
ξαιρούνται τα αδικήματα και οι ποινές που προβλέπονται στον 
ν. 3028/2002. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 
της πολιτιστικής κληρονομιάς (Α΄ 153). Για τα αδικήματα του ν. 
3028/2002 εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες σε αυ-
τόν ποινές.
7. Από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος εξαιρού-
νται τα αδικήματα και οι ποινές που προβλέπονται στην περί-
πτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης κ.λπ. διατά-
ξεις» (Α’ 80).
Σημείωση
• Ως προς την ρύθμιση της παραγράφου 6 βλ. ήδη τον Ν. 4858/2021  («Κύ-
ρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 
της πολιτιστικής κληρονομιάς» – ΦΕΚ Α’ 220/19.11.2021).

464 Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς 
την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την 

δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ 
διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζο-
νται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός 
τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι 
επιθυμεί την πρόοδό τους. 
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Άρθρο 465

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4637/2019 («Τροποποιήσεις Ποινικού Κώ-
δικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 
180/18.11.2019) ορίζονται τα εξής:
«Μεταβατική διάταξη: Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει 
χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις απιστίας για τη δί-
ωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα νόμο ενώ διώκονταν 
αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαι-
ούμενος να υποβάλει έγκληση, δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου ότι επιθυμεί την πρόοδό τους.»

465 1. Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για τη 
μετατροπή της ποινής σε χρηματική ποινή, την αναστολή 

εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση υπό όρο εφαρμόζονται για 
πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Σε 
περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης συρροής χρηματικής ποινής 
του άρθρου 80 του προϊσχύοντος Ποινικού Κώδικα με χρηματική 
ποινή του άρθρου 57 ΠΚ ή ειδικών ποινικών νόμων που εξακο-
λουθούν να ισχύουν, σχηματίζεται συνολική ποινή κατά το άρθρο 
96 ΠΚ.
2. Για τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα [ν. 
4619/2019 (Α΄ 95)] καταδικασθέντες αμετακλήτως σε πρόσκαιρες 
στερητικές της ελευθερίας ποινές, για τις οποίες καθορίστηκε, 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 ΠΚ, συνολική ποινή 
υπερβαίνουσα τα είκοσι (20) ή δεκαπέντε (15) έτη πρόσκαιρης 
κάθειρξης, καθώς και τα οχτώ (8) ή πέντε (5) έτη φυλάκισης αντί-
στοιχα, ως εκτιτέα ποινή για την απόλυση υπό όρο αυτών λογί-
ζονται τα είκοσι (20), δεκαπέντε (15), οχτώ (8) και πέντε (5) έτη, 
αντίστοιχα.
3. (Καταργείται)
4. Υποθέσεις, για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος έχει γίνει επίδοση κλητήριου θεσπίσματος ή κλήσης στον κα-
τηγορούμενο, εκδικάζονται από το δικαστήριο στο οποίο έχουν 
εισαχθεί.
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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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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου  

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση  
και άλλα επείγοντα ζητήματα»11

[…] 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 

11. ΣτΕ: Ψηφισθέν ως Ν. 4623/2019.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»12

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-

12. ΣτΕ: Ψηφισθέν ως Ν. 4637/2019.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην Προσθήκη-Τροπολογία στο σχέδιο νόμου  

«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής  
Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»17

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

17. ΣτΕ: Ψηφισθέν ως Ν. 4637/2019.
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Ν. 4689/2020

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»18

Επί του άρθρου 6319: 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.

18. ΣτΕ: Ψηφισθέν ως Ν. 4689/2020.
19. ΣτΕ: Βλ. σχετική νομοθεσία υπό το άρθρο 111 ΠΚ.
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Ν. 4855/2021

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

του Υπουργείου Δικαιοσύνης»21

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-

21. 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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ματικής ποινής για τον καταδικασθέντα και την προσαρμογή της 
προθεσμίας σε αυτήν, ενώ η χορήγηση προθεσμίας για την κατα-
βολή μπορεί να αφορά σε δόσεις ή εφάπαξ καταβολή. Εξάλλου, η 
τροποποίηση της παρ. 5 του ίδιου άρθρου ρυθμίζει το θέμα της 
αλλαγής των όρων της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης 
του καταδικασθέντος σε χρηματική ποινή, η οποία επέρχεται το 
πρώτον μετά την επιβολή της ποινής, με αποτέλεσμα να καθίστα-
ται αδύνατη η καταβολή της. Με τη νέα ρύθμιση ο καταδικασθείς 
μπορεί να αιτηθεί παράταση, μείωση ή αντικατάστασή της από το 
δικαστήριο που τον καταδίκασε. Τέλος, η ρύθμιση με την οποία ε-
πιτρέπεται η υποκατάσταση της χρηματικής ποινής από στέρηση 
της ελευθερίας με αριθμό ημερών που δεν υπερβαίνει τις ορισθεί-
σες από το δικαστήριο ημερήσιες μονάδες, αντικαθίσταται. Με τη 
νέα ρύθμιση της παρ. 6 η εκτέλεση και έκτιση των χρηματικών 
ποινών επανέρχεται στο καθεστώς της βεβαίωσής τους στο δη-
μόσιο ταμείο. Η υποκατάσταση της χρηματικής ποινής με ποινή 
βαρύτερη κατ’ είδος (στέρηση της ελευθερίας) κρίθηκε ότι θέτει 
ζητήματα συμβατότητας με την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 5: Η τροποποίηση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 81 ΠΚ 
κρίνεται αναγκαία ενόψει του ότι η υποκατάσταση της παροχής κοι-
νωφελούς εργασίας με στερητική της ελευθερίας ποινή δεν είναι 
απαραιτήτως συμβατή με την αρχή της αναλογικότητας, παρά το 
μέτρο αντιστοίχισης που ορίζει ο νομοθέτης. Και τούτο, γιατί η στε-
ρητική της ελευθερίας ποινή είναι a priori και σε γενικό επίπεδο πο-
λύ βαρύτερη από την παροχή κοινωφελούς εργασίας. Τούτο καθί-
σταται σαφές και από το γεγονός ότι στον Ποινικό Κώδικα απειλείται 
διαζευκτικά παροχή κοινωφελούς εργασίας με φυλάκιση έως δύο 
έτη μόνο στην περίπτωση του εγκλήματος της από αμέλεια πρόκλη-
σης σωματικής βλάβης (άρθρο 314), όπου η διάταξη καλύπτει όλες 
τις μορφές σωματικών βλαβών, άρα και τη βαριά αμέλεια, στοιχείο 
που εξηγεί και τη διάζευξη της ποινής παροχής κοινωφελούς εργα-
σίας με την ποινή της φυλάκισης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η 
παροχή κοινωφελούς εργασίας, όταν απειλείται διαζευκτικά με άλ-
λη ποινή, εναλλάσσεται αποκλειστικά με τη χρηματική ποινή. Τούτη 
η βασική επιλογή του νομοθέτη πρέπει να ακολουθείται και στην 
υποκατάστασή της, όταν η τελευταία καθίσταται αναγκαία λόγω 
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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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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 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»

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  
της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, 

μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών 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 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης που έχουν ιδρυθεί δυνάμει των Συνθηκών ή στους προ-
ϋπολογισμούς, των οποίων αυτά ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, την 
εποπτεία.
β) Ως «νομικό πρόσωπο» νοείται μια οντότητα που διαθέτει νομι-
κή προσωπικότητα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, εξαιρουμένων 
των κρατών ή των δημόσιων φορέων κατά την άσκηση κρατικής 
εξουσίας και των δημόσιων διεθνών οργανισμών.

Άρθρο 22
Δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου σχετική με τα  

οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 4 
παρ. 2 και 4 και άρθρο 11 παρ. 2 εδάφιο πρώτο της Οδηγίας)
1. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 235 ΠΚ, όταν οι ε-
κεί αναφερόμενες υπηρεσιακές ενέργειες ή παραλείψεις ζημιώ-
νουν ή μπορούν να ζημιώσουν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου η 
πράξη της δωροληψίας τελείται α) από οποιοδήποτε υπάλληλο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια της παρ. 5 του ίδιου άρ-
θρου, ανεξαρτήτως του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του το 
οικείο όργανο ή ο οικείος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 
β) από οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή 
υπηρεσία για άλλο κράτος.
2. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 236 ΠΚ, όταν οι σε 
αυτό αναφερόμενες υπηρεσιακές ενέργειες ή παραλείψεις ζημι-
ώνουν ή μπορούν να ζημιώσουν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου η 
πράξη της δωροδοκίας τελείται προς οποιονδήποτε υπάλληλο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια της παρ. 4 του ίδιου άρ-
θρου, ανεξαρτήτως του κράτους στο οποίο έχει την έδρα του το 
οικείο όργανο ή ο οικείος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 23
Διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α. (άρθρο 3 παρ. 2 

στοιχείο δ΄ και άρθρο 7 της Οδηγίας)
Όποιος κατά την εκτέλεση οργανωμένου σχεδίου που περι-
λαμβάνει πράξεις τελούμενες στην επικράτεια δύο (2) τουλάχι-
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 283/1985
(ΦΕΚ Α΄ 106/31.5.1985)*

Άρθρο μόνο
Το κείμενο του Ποινικού Κώδικα, όπως ήδη ισχύει και μεταγλωττί-
στηκε στη δημοτική από την επιτροπή του άρθρου 36 παρ. 1 του 
ν. 1406/83, έχει ως εξής:

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ
Γενικό µέρος 

ΠPΩTO BIBΛIO: ΓENIKO MEPOΣ
 1ο Κεφάλαιο: O ποινικός νόµος 

I. Xρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων

1 Kαµιά ποινή χωρίς νόµο. Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο 
για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόµος την είχε ρητά ορί-

σει πριν από την τέλεσή τους.

2 Aναδροµική ισχύς του ηπιότερου νόµου. 1. Aν από την τέλε-
ση της πράξης έως την αµετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο 

ή περισσότεροι νόµοι, εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις ευµε-
νέστερες για τον κατηγορούµενο διατάξεις.
2. Aν µεταγενέστερος νόµος χαρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποι-
νη, παύει και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε καθώς και τα 
ποινικά επακόλουθά της.

3 Nόµοι µε προσωρινή ισχύ. Nόµοι µε προσωρινή ισχύ εφαρµό-
ζονται και µετά την παύση της ισχύος τους σε πράξεις που τε-

λέστηκαν όταν αυτοί ίσχυαν. Kατά τα λοιπά εφαρµόζεται η διάτα-
ξη της παραγρ. 1 του προηγούµενου άρθρου.

4 Eπιβολή µέτρων ασφάλειας. 1. Tα µέτρα ασφάλειας που προ-
βλέπονται στα άρθρα 69, 71, 72, 73, 74 και 76 επιβάλλονται 

σύµφωνα µε το νόµο που ισχύει κατά την εκδίκαση της πράξης.
2. Στην περίπτωση της παραγρ. 2 του άρθρου 2 το δικαστήριο που 
εξέδωσε την απόφαση αποφασίζει µε πρόταση του εισαγγελέα του 
αν θα διατηρηθούν ή όχι τα µέτρα ασφάλειας που είχαν επιβληθεί.

* Καταργείται από 1.7.2019 με το άρθρο 461 του νέου Π.Κ. (Ν. 4619/2019).
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