
5
Κώδικας  
Ποινικής  
Δικονομίας

KPD PROTA 19ED.indd   1KPD PROTA 19ED.indd   1 29/11/21   12:41 PM29/11/21   12:41 PM



KPD PROTA 19ED.indd   2KPD PROTA 19ED.indd   2 29/11/21   12:41 PM29/11/21   12:41 PM



5κ
ω

δ
ικ

ε
σ

 τ
σ

ε
π

η
σ

Κώδικας  
Ποινικής  
Δικονομίας

ε π ι μ ε λ ε ι α

Θωμάς Π. Σάμιος

ε κ δοσ η

22η

ε ν η μ ε ρ ω σ η

νοεμβριοσ 2021

KPD PROTA 19ED.indd   3KPD PROTA 19ED.indd   3 29/11/21   12:41 PM29/11/21   12:41 PM



ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ
5.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ISBN 978-618-203-076-9

Copyright © 2021, Π.N. Σάκκουλας A.E.
Διάθεση: 
•  Ακαδημίας 43, 106 72 Aθήνα, 106 72 Aθήνα, τηλ.: 210-3256.000  
• Ευελπίδων 81, 113 62 Αθήνα, τηλ.: 210-8828.800
• Κυρ. Λουκάρεως 25-27, 114 71 Αθήνα, τηλ.: 210-6412.240

http://www.sakkoulas.com
e-mail: mail@sakkoulas.com

H Πνευματική Iδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την α-
νάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Eπισημαίνεται πάντως ότι 
κατά το N. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τη Διε-
θνή Σύμβαση της Bέρνης (που έχει κυρωθεί με το N. 100/1975) απαγορεύεται 
η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθή-
κευσή του σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή μηχα-
νική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, η φωτοανατύπωσή του και η ηχογράφησή 
του με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε 
μετάφραση ή άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

           
H εκτύπωση έχει γίνει σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί

ISBN .indd   1ISBN .indd   1 29/11/21   12:46 PM29/11/21   12:46 PM



ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθη-
κε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019), έλαβε χώρα μια 
συνολική αναμόρφωση της Ποινικής Δικονομίας μας. Αυτή εί-
χε καταστεί αναγκαία, δεδομένου ότι από την θέση σε ισχύ του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας του 1950 έως την θέση σε ισχύ του 
νέου Κώδικα είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες νομοθετικές ε-
πεμβάσεις στις επιμέρους διατάξεις της βασικής δικονομικής ποι-
νικής κωδικοποίησης, ενώ παράλληλα ήδη από την γένεση του 
προηγούμενου Κώδικα εμφανίσθηκαν «συγκεκριμένες ελλείψεις 
νομοτεχνικής υφής, αλλά και συνοχής», όπως επισημαίνεται στην 
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου περί κυρώσεως του Κώδι-
κα Ποινικής Δικονομίας.

Με τον Κώδικα συστηματοποιήθηκαν ή εισήχθησαν το πρώ-
τον στο ποινικό δικονομικό μας σύστημα νέοι δικονομικοί θεσμοί. 
Στην πρώτη κατηγορία (συστηματοποίηση δικονομικών θεσμών) 
ανήκει ο θεσμός της “ποινικής συνδιαλλαγής”, ο οποίος είχε ει-
σαχθεί στο δίκαιό μας με το άρθρο 17 του Ν. 3904/2010 και είχε 
ενταχθεί στο άρθρο 308Β του προηγούμενου Κώδικα. Ο θεσμός 
προβλέπεται πλέον στο άρθρο 301 του νέου Κώδικα, ενώ το πε-
δίο εφαρμογής του επεκτείνεται (σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
άρθρου 302) και στις περιπτώσεις συνδιαλλαγής μετά την τυπική 
περάτωση της ανάκρισης και μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής 
διαδικασίας στο ακροατήριο.  Στην δεύτερη κατηγορία (εισαγωγή 
νέων θεσμών) εντάσσεται η λεγόμενη “ποινική διαπραγμάτευση” 
(άρθρο 303 νέου ΚΠΔ), μέσω της οποίας εισάγεται στην ελληνική 
έννομη τάξη ο αγγλοσαξωνικής προελεύσεως θεσμός του plea 
bargaining. Επίσης, στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εισά-
γεται για πρώτη φορά και ο θεσμός της “ποινικής διαταγής” ως 
μορφή “συνοπτικής διαδικασίας” (άρθρα 409-416). 

Οι νομοθετικές επεμβάσεις στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου πε-
ρί κυρώσεως του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ξεκίνησαν 
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λίγες μόλις ημέρες πριν από την θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου («Ρυθμίσεις για την 
εύρυθμη εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας») της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
27ης Ιουνίου 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 Ιουλίου 2019 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως “διορθώσεις σφαλμάτων” στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
(ΦΕΚ Α΄ 122/16.7.2019). Στις 9 Αυγούστου 2019 ακολούθησε ο Ν. 
4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019, όπως επιτάσσε-
ται από το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. Η ευρεία αναθεώ-
ρηση του κειμένου του Κώδικα συνεχίστηκε με τον Ν. 4637/2019 
(ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019), με τον οποίο επήλθαν σημαντικές νο-
μοθετικές μεταβολές, καθώς και διορθώσεις παροραμάτων και 
παραδρομών, σε όλη την έκταση του Κώδικα. Νέες νομοθετικές 
μεταβολές επήλθαν εν συνεχεία με τους νόμους 4640/2019 (ΦΕΚ 
Α΄ 190/30.11.2019 – βλ. και Διορθώσεις σφαλμάτων της 4.12.2019 
[ΦΕΚ Α΄ 194/4.12.2019]) και 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020).

Η ανά χείρας 22η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις 
νέες επεμβάσεις που επήλθαν στο κείμενό του με τους νό-
μους 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020) και 4800/2021 (ΦΕΚ Α΄ 
81/21.5.2021), κυρίως όμως μετά την εντελώς πρόσφατη καθο-
λική αναθεώρηση των διατάξεών του με τον Ν. 4855/2021 (δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021, το οποίο λίγες ημέρες 
αργότερα, στις 18.11.2021, «επανακυκλοφόρησε λόγω σφάλμα-
τος»· στην παρούσα έκδοση έχει ληφθεί υπόψιν η νεότερη αυτή 
έκδοση του ΦΕΚ). 

Στον Ν. 4855/2021 ο νομοθέτης περιγράφει την νομοθετι-
κή μεταβολή και εν συνεχεία παραθέτει το σύνολο του άρθρου, 
όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την ενσωμάτωση της οικείας 
τροποποίησης, κατάργησης, προσθήκης κ.λπ. Στην έκδοση αυτή 
προκρίθηκε η επιλογή της δημοσίευσης του συνόλου των οικείων 
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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 διαφοροποί-
ηση αυτή να επισημαίνεται από τον ίδιο τον νομοθέτη. Όλες οι 
ανωτέρω επεμβάσεις στο κείμενο του Κώδικα αποτυπώνονται σε 
έναν Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών, ο οποίος συνοδεύει τους 
Κώδικες που κυκλοφορούν στην σειρά των Κωδίκων Τσέπης. 

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

Καινοτομία της νέας αυτής έκδοσης αποτελεί ένα παράρτημα 
με ειδικούς δικονομικούς νόμους, οι οποίοι εμφανίζουν ενδιαφέ-
ρον στην πράξη. Στον τόμο έχουν περιληφθεί τα άρθρα 3-5 του Ν. 
2225/1994 για την άρση του απορρήτου, αυτούσιος ο Ν. 3251/2004 
για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, καθώς και τα άρθρα 9 και 10 
του Ν. 2928/2001 για την προστασία μαρτύρων (συνοδευόμενα από 
την ΚΥΑ 42926οικ./2018, με την οποία καθορίζεται ο φορέας και η 
διαδικασία υλοποίησης των μέτρων προστασίας μαρτύρων), όπως 
ισχύουν. Μικρότερης εμβέλειας σχετικές διατάξεις έχουν τεθεί στον 
πόδα των οικείων άρθρων, υπό την ένδειξη «Σχετική νομοθεσία». 
Έτσι, π.χ. υπό το άρθρο 143 ΚΠΔ συναντά κανείς την Υ.Α. (Δικαιοσύ-
νης) 6916/5.2.2021 για την ηχογράφηση πρακτικών ποινικής δίκης.

Το νομοθετικό κείμενο συνοδεύει η δημοσίευση, εκτός από 
την Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου για την κύρωση του 
νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και των Αιτιολογικών Εκθέσεων 
στα σχέδια των νόμων 4623/2019, 4637/2019 και 4855/2021, που 
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ερμηνεία των διατάξεών του. 

Στην έκδοση περιλαμβάνεται ένας χρηστικός πίνακας αντι-
στοίχισης άρθρων του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας με τα άρθρα του νέου, προς υποβοήθησιν του έργου του εφαρ-
μοστή του Κώδικα. Η ύλη του τόμου ολοκληρώνεται με αναλυτικό 
λημματικό ευρετήριο.
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Και στην έκδοση αυτή θερμές ευχαριστίες οφείλω στον συ-
νεργάτη μου Παναγιώτη Δεριζιώτη για την σημαντική βοήθεια που 
μου παρείχε τόσο κατά την ενσωμάτωση των νομοθετικών μετα-
βολών που επήλθαν με τον Ν. 4855/2021 στο κείμενο του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας όσο και κατά την εν γένει επεξεργασία του 
νομοθετικού υλικού.

Θωμάς Σάμιος 
Δεκέμβριος 2021
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29

ΠΊΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΏΝ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ*

Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική μεταβολή

4 άρ. 7 παρ. 1 στοιχ. α΄-β΄ Ν. 4637/2019

14 άρ. 7 παρ. 2, άρ. 13 παρ. 1 Ν. 4637/2019

19 άρ. 8 παρ. 1 Ν. 4637/2019

20 στοιχ. α΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (2) της 16.7.2019

25 στοιχ. β΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (2) της 16.7.2019

29 άρ. 7 παρ. 3 Ν. 4637/2019

30 στοιχ. γ΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (2) της 16.7.2019

1ο 
Βιβλ. / 
2ο Τμ. 

/ 2ο 
Κεφ. / 
Τίτλος

άρ. 53 παρ. 1 Ν. 4745/2020

32 άρ. 100 Ν. 4855/2021

33
άρ. 53 παρ. 2 Ν. 4745/2020
άρ. 94 παρ. 1-6 Ν. 4689/2020
άρ. 7 παρ. 4 στοιχ. α΄ Ν. 4637/2019

34
άρ. 53 παρ. 3 Ν. 4745/2020
άρ. 43 Ν. 4640/2020 (βλ. και ˝Διόρθωση Σφαλμάτων˝ 
της 4.12.2019)

35

άρ. 101 Ν. 4855/2021
άρ. 29 Ν. 4800/2021
άρ. 53 παρ. 4 Ν. 4745/2020
άρ. 7 παρ. 4 στοιχ. β΄-γ΄ Ν. 4637/2019
άρ. 96 στοιχ. α΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 3 στοιχ. α΄ ΠΝΠ της 27.6.2019

* Με έντονα στοιχεία σημειώνονται οι νομοθετικές μεταβολές που επήλ-
θαν με τους νόμους 4745/2020, 4800/2021, 4855/2021και 4871/2021 (ΦΕΚ 
Α’ 246/12.10.2021).

03 KPD NOMOTH METAV 22ED 2021.indd   2903 KPD NOMOTH METAV 22ED 2021.indd   29 16/12/21   9:03 AM16/12/21   9:03 AM



Πίνακας νομοθετικών μεταβολών

33

245 άρ. 122 Ν. 4855/2021
άρ. 7 παρ. 27 στοιχ. α΄-γ΄ Ν. 4637/2019
άρ. 96 στοιχ. ια΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 3 στοιχ. ια΄ ΠΝΠ της 27.6.2019

246 άρ. 13 παρ. 2 Ν. 4637/2019

248 άρ. 13 παρ. 3-4 Ν. 4637/2019

250 άρ. 13 παρ. 5 Ν. 4637/2019

251 άρ. 8 παρ. 12 Ν. 4637/2019

253 άρ. 7 παρ. 28 Ν. 4637/2019

254 άρ. 8 παρ. 13 στοιχ. α΄-δ΄ Ν. 4637/2019
άρ. 96 στοιχ. ιβ΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 3 στοιχ. ιβ΄ ΠΝΠ της 27.6.2019

258 άρ. 8 παρ. 14 Ν. 4637/2019

268 στοιχ. θ΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (2) της 16.7.2019

269 άρ. 62 Ν. 4871/2021
άρ. 123 Ν. 4855/2021

274 άρ. 7 παρ. 29 Ν. 4637/2019

282 άρ. 124 Ν. 4855/2021

284 άρ. 125 Ν. 4855/2021

285 άρ. 126 Ν. 4855/2021

287 άρ. 63 Ν. 4871/2021
άρ. 127 Ν. 4855/2021

288 άρ. 7 παρ. 30 στοιχ. α΄ Ν. 4637/2019

290 άρ. 128 Ν. 4855/2021
άρ. 7 παρ. 30 στοιχ. β΄ Ν. 4637/2019

291 άρ. 7 παρ. 30 στοιχ. γ΄-στ΄ Ν. 4637/2019

292 άρ. 129 Ν. 4855/2021

03 KPD NOMOTH METAV 22ED 2021.indd   3303 KPD NOMOTH METAV 22ED 2021.indd   33 16/12/21   9:03 AM16/12/21   9:03 AM



Πίνακας νομοθετικών μεταβολών
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293 / 
Τίτλος

άρ. 130 Ν. 4855/2021

294 άρ. 131 Ν. 4855/2021
άρ. 7 παρ. 30 στοιχ. ζ΄ Ν. 4637/2019

296 άρ. 8 παρ. 15 Ν. 4637/2019

299 άρ. 132 Ν. 4855/2021

301 άρ. 7 παρ. 31 στοιχ. α΄ Ν. 4637/2019

302 άρ. 7 παρ. 31 στοιχ. β΄-ζ΄ Ν. 4637/2019

303 άρ. 7 παρ. 32 στοιχ. α΄-β΄, 8 παρ. 16 Ν. 4637/2019

305 άρ. 8 παρ. 17 Ν. 4637/2019

308 άρ. 64 Ν. 4871/2021
άρ. 133 Ν. 4855/2021
άρ. 7 παρ. 33 στοιχ. α΄-β΄, άρ. 8 παρ. 18 Ν. 4637/2019

309 άρ. 7 παρ. 33 στοιχ. γ΄ Ν. 4637/2019

318 άρ. 96 στοιχ. ιγ΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 3 στοιχ. ιγ΄ ΠΝΠ της 27.6.2019

320 άρ. 7 παρ. 33 στοιχ. δ΄ Ν. 4637/2019

321 άρ. 7 παρ. 34, άρ. 8 παρ. 19 Ν. 4637/2019

322 άρ. 7 παρ. 35 στοιχ. α΄ Ν. 4637/2019

323 άρ. 7 παρ. 35 στοιχ. β΄ Ν. 4637/2019

324 άρ. 8 παρ. 20 Ν. 4637/2019

325 άρ. 8 παρ. 21 Ν. 4637/2019

326 άρ. 8 παρ. 22 Ν. 4637/2019

Τίτλος 
1ου κεφ., 

2ου 
μέρους, 

4ου 
βιβλίου

  στοιχ. ι΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (2) της 16.7.2019

03 KPD NOMOTH METAV 22ED 2021.indd   3403 KPD NOMOTH METAV 22ED 2021.indd   34 16/12/21   9:03 AM16/12/21   9:03 AM



39

Κ
Π

Δ
 2

01
9

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

«Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»
Άρθρο Πρώτο

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

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

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

των ξένων κρατών, β) οι διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους που 
είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, γ) το προσωπικό της διπλω-
ματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους που είναι διαπιστευμέ-
νο στην Ελλάδα, δ) τα μέλη της οικογένειας των προσώπων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α΄ και β΄ και κατοικούν μαζί τους, ε) 
το υπηρετικό προσωπικό των προσώπων που αναφέρονται στα 
στοιχεία α΄ και β΄, όταν έχει την ίδια υπηκοότητα και στ) όλα τα 
άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας 
με βάση είτε συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη είτε 
διεθνή έθιμα που γίνονται αποδεκτά από όλα τα κράτη.
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βαθμοφόρους της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώ-
ματος, που ορίζονται στους αντίστοιχους οργανισμούς ως γενικοί 
ανακριτικοί υπάλληλοι και γ) από δημοσίους υπαλλήλους, όπου 
αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόμους, που ορίζονται ως ειδικοί 
ανακριτικοί υπάλληλοι.
2. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρα 245 παρ. 2, 250 
παρ. 2) αυτεπάγγελτη προανάκριση ενεργεί και ο ανακριτής. Την 
ως άνω προανάκριση κατά των ανηλίκων μπορεί να την ενεργεί ο 
ειδικός ανακριτής ανηλίκων.
3. Όλοι οι ανωτέρω υποχρεούνται να εκτελούν αμελλητί τις πα-
ραγγελίες των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατά-
στασης δικαστικών λειτουργών.

32 Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση. Η ανώτατη εποπτεία του 
ανακριτικού έργου ανήκει στον εισαγγελέα εφετών, που έχει 

επιπλέον το δικαίωμα να ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον από 
τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέ-
ταση για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρειά του, εφόσον 
δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως προκαταρκτική εξέταση από 
τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το 
πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειο-
θετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο εισαγγελέας πλημμελει-
οδικών δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε 
παραγγέλλει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς 
τους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις 
εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργημάτων του 19ου κεφαλαίου του 
Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα να διατάσσει την διεξαγωγή 
της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο 
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

2ο Κεφάλαιο: Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος

33 Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος. 1. Στην Εισαγγελία 
Εφετών Αθηνών δημιουργείται Τμήμα Οικονομικού Εγκλήμα-

τος που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσω-
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τερικής Υπηρεσίας αυτής. Στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της 
Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών υπηρετούν τέσσερις (4) εισαγγελείς ή 
αντεισαγγελείς εφετών που τοποθετούνται για θητεία τριών (3) ε-
τών, με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους, με προεδρικό διάταγ-
μα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού 
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Με τη διαδικα-
σία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ο αρχαιότερος από τους 
εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος ως Προϊστάμενος του Τμή-
ματος. Σε περίπτωση που με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου 
εδαφίου τοποθετείται στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος εισαγ-
γελέας ή αντεισαγγελέας εφετών που δεν υπηρετεί στην Εισαγγε-
λία Εφετών Αθηνών, μετατίθεται και τοποθετείται σε αυτήν. Οι ει-
σαγγελείς οικονομικού εγκλήματος ασκούν τα καθήκοντά τους με 
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ενώ οι αναπληρωτές τους 
με μερική απασχόληση, και τις εργασίες του Τμήματος συνεπικου-
ρούν οκτώ (8) τουλάχιστον εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτο-
δικών, εκ των οποίων επτά (7) τουλάχιστον από όσους υπηρετούν 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ένας (1) τουλάχιστον 
από όσους υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονί-
κης. Οι ως άνω εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς ορίζονται με προεδρι-
κό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.
2. Το έργο των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος εποπτεύει 
και συντονίζει ο Προϊστάμενος του Τμήματος.

34 Τοπική αρμοδιότητα εισαγγελέων οικονομικού εγκλή-
ματος. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των εισαγγελέων οικονο-

μικού εγκλήματος εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

35 Καθήκοντα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος. 1. Οι 
εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος, οι αναπληρωτές τους 

και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τους συνεπικουρούν, διενερ-
γούν προκαταρκτική εξέταση είτε αυτοπροσώπως είτε παραγγέλ-
λοντας σχετικά τους γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλή-
λους, για τη διακρίβωση τυχόν τέλεσης μείζονος ποινικής απαξί-
ας, κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού 
Εγκλήματος, φορολογικών, οικονομικών και οποιωνδήποτε άλ-
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μόνο από τον γραμματέα. Αν ο γραμματέας που συμμετείχε στη 
συζήτηση απομακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από 
την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει όποιος διευθύνει τη 
γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση τα 
πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο 
δικαστικό γραφείο τα πρακτικά υπογράφονται από αυτόν και από 
τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερο-
μηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται 
αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία. 
3. Όπου από τις διατάξεις της νομοθεσίας προβλέπεται επίδοση 
αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης ποινικού δικαστηρί-
ου σε αυτόν που καταδικάστηκε, αντί γι’ αυτήν μπορεί να επιδοθεί 
έγγραφο της γραμματείας του δικαστηρίου, που περιέχει τον α-
ριθμό της απόφασης, τη διάταξη που παραβιάστηκε και την ποινή 
που επιβλήθηκε. Η επίδοση αυτού του εγγράφου έχει τις συνέ-
πειες της επίδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος της απόφασης.
4. Οι αποφάσεις που αναβάλλουν τη δίκη κατά τα άρθρα 59, 61, 
349 ή 352, χωρίς να έχει προηγηθεί έρευνα αποδεικτικών μέσων, 
δεν είναι αναγκαίο να καθαρογραφονται κατά τις προηγούμενες 
παραγράφους. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκ-
δίδεται ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του οικείου δικαστηρί-
ου, μπορεί να καθορίζεται για ποιες επιπλέον αποφάσεις δεν είναι 
αναγκαία η καθαρογραφή. Σε κάθε περίπτωση καθαρογράφονται 
οι ερήμην καταδικαστικές αποφάσεις, οι προπαρασκευαστικές 
αποφάσεις με τις οποίες λύεται οριστικά ένα ζήτημα, καθώς και 
εκείνες στις οποίες έχει δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη 
της κατηγορίας.

143 Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία ή εικονοληψία. 1. Ενώπι-
ον των δικαστηρίων μπορεί να εφαρμοστεί και το σύστημα τή-

ρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία. Σε δίκες κακουρ-
γημάτων η τήρηση πρακτικών με φωνοληψία είναι υποχρεωτική.
α. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από τον γραμ-
ματέα του δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του δικαστή που διευ-
θύνει τη συζήτηση με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση 
ή άλλες τεχνικές φωνοληψίας που διενεργούνται με την χρήση 
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κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, 
με την συνδρομή βοηθητικού προσωπικού.
β. Οι υλικοί φορείς του ήχου όπως ψηφιακοί δίσκοι και κασέτες 
παράγονται, με την ενσωμάτωση του ήχου, σε ένα πρωτότυπο το 
οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου για τη διασφάλιση 
της δυνατότητας επαλήθευσης προς το απομαγνητοφωνημένο ή 
με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο και σε ένα κυρωμένο αντί-
τυπο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εργασία της απομαγνητο-
φώνησης και εκτύπωσης. 
2. Η μηχανική εγγραφή (φωνοληψία) κατά τη διαδικασία ενώπιον 
του ακροατηρίου, συνιστά, για τις ανάγκες του άρθρου 142 παρ. 1, 
το κείμενο των πρόχειρων πρακτικών. Σε δίκες μακράς διάρκειας το 
δικαστήριο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον εισαγγελέα 
ή τους διαδίκους, επιτρέπει τη χορήγηση αντιγράφου των ως άνω 
πρόχειρων πρακτικών μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.
3. Το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κεί-
μενο υπογράφεται από τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση 
και από τον γραμματέα, τίθεται στη δικογραφία και συνιστά το 
κατά την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2 κείμενο των πρακτικών. 
4. Η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζεται 
και σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στον νόμο εικονοληψία ή 
εικονοτηλεδιάσκεψη. Η εφαρμογή της τήρησης των πρακτικών 
με φωνοληψία, καθώς και η εφαρμογή της εικονοτηλεδιάσκεψης 
στην ποινική δίκη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της. 
Σχετική νομοθεσία
• Στην Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 6916/5.2.2021 («Ηχογράφηση πρακτικών ποινι-
κής δίκης» – ΦΕΚ Β΄ 490/9.2.2021) ορίζονται τα εξής: 
«1. Το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία εφαρ-
μόζεται στα ποινικά δικαστήρια με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση 
της αποδεικτικής διαδικασίας και, ειδικότερα, των καταθέσεων των μαρτύ-
ρων και των πραγματογνωμόνων και της απολογίας των κατηγορουμένων.
2. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από τον γραμματέα του 
δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με 
ηχογράφηση και αποηχογράφηση που διενεργούνται με τη χρήση κατάλ-
ληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, με τη συνδρο-
μή βοηθητικού προσωπικού.
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3. Η διαδικασία της ηχογράφησης και της αποηχογράφησης από τους 
γραμματείς των δικαστηρίων δύναται να υποστηριχθεί από ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα. Για το σκοπό αυτό:
Α) Δημιουργείται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ΟΣΔΔΥ ΠΠ 
και του συστήματος ηχογράφησης αποηχογράφησης των ποινικών δικα-
στηρίων ώστε το έκθεμα κάθε δικαστηρίου να μπορεί να εξαχθεί από το 
πρώτο σύστημα και να εισαχθεί στο δεύτερο, στην περίπτωση που το δικα-
στήριο έχει ενταχθεί στο σύστημα ΟΣΔΔΥ ΠΠ.
Β) Δημιουργείται η δυνατότητα ένταξης καταλόγου αναγνωστέων κειμένων, 
καθώς και εγγράφων, που τα διάδικα μέρη καταθέτουν με την προσθήκη 
ετικετών και την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων, που 
να επιτρέπει την καταχώριση και την ανάκτησή τους. Δημιουργείται η δυνα-
τότητα λειτουργίας αναζήτησης επί ηχητικού αρχείου της τρέχουσας δίκης.
Γ) Δημιουργείται η δυνατότητα για επισύναψη της απόφασης, κλεισίματος 
της ημέρας και διάθεσης των πρακτικών ανά ημέρα, η δυνατότητα πρό-
σβασης παραγόντων της δίκης στο αποηχογραφημένο κείμενο και στο 
ηχογραφημένο αρχείο.
Δ) Η αποηχογράφηση δύναται να πραγματοποιηθεί εντός του χώρου 
του δικαστηρίου ή σε χώρο άλλου δικαστηρίου. Η αποθήκευση του ηχο-
γραφημένου και του αποηχογραφημένου κειμένου γίνεται στο κεντρικό 
αποθετήριο πρακτικών (ΚΑΠ) σε εξοπλισμό πληροφορικής (κεντρικό δι-
ακομιστή) που βρίσκεται στο υπολογιστικό κέντρο (computer room) του 
Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της 
ηχογράφησης και αποηχογράφησης των πρακτικών των ποινικών δικών 
είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου 
“Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων 
Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ”.
5. Οι αίθουσες των δικαστηρίων, στις οποίες λειτουργεί το σύστημα ηχο-
γράφησης αποηχογράφησης, ανακοινώνονται με απόφαση της επιτροπής 
παρακολούθησης του έργου.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 
45304/15.1.2021 όμοια (Β΄ 136).
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή [της] στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

144 Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και των 
διατάξεων. 1. Η απόφαση, οι ποινικές διαταγές και οι διατά-

ξεις που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συντάσ-
σονται γραπτώς και υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 142 
παρ. 2, εντός προθεσμίας οκτώ ημερών, που αρχίζει από τη λήξη 
της προθεσμίας καθαρογραφής των πρακτικών της δίκης.
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4. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις της προη-
γούμενης παραγράφου ο δικαστής ή άλλος υπάλληλος που εκτε-
λεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, αν αντιληφθεί κάποιον 
λόγο ακυρότητας για πράξη που τέλεσε ο ίδιος, έχει υποχρέωση, 
αν είναι δυνατό, να την επαναλάβει αμέσως.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

1ο Κεφάλαιο: Γενικοί ορισμοί

177 Αρχή της ηθικής απόδειξης. 1. Οι δικαστές δεν ακολου-
θούν νομικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όμως να απο-

φασίζουν κατά την πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της 
συνείδησής τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρί-
ση που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την αλήθεια 
των πραγματικών περιστατικών, την αξιοπιστία των μαρτύρων 
και την αξία των άλλων αποδείξεων, αιτιολογώντας πάντοτε ειδι-
κά και εμπεριστατωμένα με ποια αποδεικτικά μέσα και με ποιους 
συλλογισμούς σχημάτισαν τη δικανική τους κρίση. 
2. Αποδεικτικά μέσα, που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις 
ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 14 («Χρήση αποδεικτικού μέσου στα οικονομικά εγκλήματα») 
του Ν. 4637/2019 («Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας και συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019) ορίζονται τα εξής: 
«1. Στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, που υπάγο-
νται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Ει-
σαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του 
άρθρου 177 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον το αποδεικτικό µέσο 
αφορά πληροφορίες ή στοιχεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 1 και 36 παρ. 
3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
2. Η χρήση του παραπάνω αποδεικτικού μέσου κατά την παραπομπή και 
τη δίκη γίνεται δεκτή εφόσον κριθεί αιτιολογημένα ότι: α) η βλάβη που 
προκαλείται µε την κτήση του είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος, τη 
σπουδαιότητα και την έκταση από τη βλάβη ή τον κίνδυνο που προκάλεσε 
η ερευνώμενη πράξη, β) η απόδειξη της αλήθειας θα ήταν διαφορετικά α-
δύνατη και γ) η πράξη µε την οποία το αποδεικτικό µέσο αποκτήθηκε δεν 
προσβάλλει την ανθρώπινη αξία.» 
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δίκου, όσοι ενεργούν την ανάκριση έχουν δικαίωμα να διατάξουν 
μόνο την απομάκρυνσή του, που εκτελείται βίαια αν αρνείται να 
απομακρυνθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι παραπάνω οφείλουν να 
διορίσουν για τον κατηγορούμενο άλλο συνήγορο, όπου ο νόμος 
το επιβάλλει.

2ο Κεφάλαιο: Έρευνες, ειδικές ανακριτικές πράξεις

253 Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας. Αν διεξάγεται 
ανακριτική διαδικασία για κακούργημα ή πλημμέλημα, έ-

ρευνα διενεργείται, κι αν αυτή αφορά κατοικία με την παρουσία 
πάντοτε εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, όταν μπορεί βά-
σιμα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήματος, η αποκάλυψη ή 
η σύλληψη των δραστών ή τέλος η βεβαίωση ή η αποκατάσταση 
της ζημίας που προκλήθηκε, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ή 
να διευκολυνθεί μόνο με αυτήν.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 7 παρ. 60 στοιχ. α΄ του Ν. 4637/2019 («Τροποποιήσεις Ποινι-
κού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 
180/18.11.2019) ορίζονται τα εξής: 
«Μεταβατικές διατάξεις: α) Με εξαίρεση τις έρευνες σε κατοικία, οι λοιπές 
έρευνες που έχουν διενεργηθεί από την 1.7.2019 έως την έναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού,  είναι ισχυρές, ακόμα και αν δεν έγιναν με την παρουσία 
εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.»

254 Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων. 1. 
Ειδικά για τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 

187, των άρθρων 187Α, 207 παρ. 1 και 2, 208 παρ. 1 εδ. α΄, 208Α εκτός 
από τις ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, 323Α, 336 σε βάρος ανηλί-
κου, του άρθρου 338 σε βάρος ανηλίκου, των παρ. 1 και 3 του άρ-
θρου 339, της παρ. 1 του άρθρου 342, των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ 
και 351Α ΠΚ η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια:
α) συγκαλυμμένης έρευνας, κατά την οποία ο ανακριτικός υπάλ-
ληλος ή ο ιδιώτης που ενεργεί υπό τις οδηγίες του, προσφέρεται 
να διευκολύνει την τέλεση κάποιου από τα εγκλήματα της παρ. 
1, την οποία ο δράστης του εν λόγω εγκλήματος είχε προαποφα-
σίσει. Η διενέργεια της συγκαλυμμένης έρευνας γίνεται υπό την 
εποπτεία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, για δε τις ενέργειες 
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4. Αν υπάρχει ανάγκη, όποιος ενεργεί την κατάσχεση ασφαλίζει 
τα πράγματα ή τα έγγραφα που κατασχέθηκαν είτε θέτοντας την 
σφραγίδα της υπηρεσίας είτε με άλλον τρόπο. Επίσης σε όσους 
έχουν συμφέρον επιτρέπεται να θέσουν και την δική τους σφρα-
γίδα, αν παρίστανται και το ζητήσουν. Η αποσφράγιση γίνεται 
μπροστά τους, αν αυτό είναι δυνατό, αφού προηγουμένως βεβαι-
ωθεί ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι σφραγίδες.

269 Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κα-
τασχέθηκαν – Άρση της κατάσχεσης – Δυνατότητα προ-

σφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του 
ανακριτή. 1. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση εφοδιάζεται, αν 
είναι δυνατό, με αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν και 
με φωτογραφίες ή άλλες αναπαραστάσεις των πραγμάτων που 
κατασχέθηκαν και μπορούν να αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να 
φυλαχθούν. 
2. Για τα πράγματα που μπορούν να φθαρούν διατάσσεται από 
εκείνον που ενεργεί την ανάκριση η πώληση κατά προτίμηση με 
δημόσιο πλειστηριασμό ή η καταστροφή, αν ο νόμος απαγορεύ-
ει την κατοχή τους ή έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δημόσια 
υγεία. 
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι πιθανόν 
ότι από αυτό τον λόγο θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξα-
κρίβωση της αλήθειας. Κατά την προκαταρκτική εξέταση και την 
προανάκριση και στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
43 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 51 η άρση της κατάσχεσης δι-
ατάσσεται μετά την υποβολή αίτησης από τον κύριο των κατασχε-
θέντων, από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και κατά την κύρια 
ανάκριση από τον ανακριτή. Εναντίον της απορριπτικής διάταξης 
του εισαγγελέα ή του ανακριτή επιτρέπεται προσφυγή στο συμ-
βούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε η 
διάταξη σε εκείνον που αιτήθηκε την άρση της κατάσχεσης. Το εν-
δεχόμενο της δήμευσης των πραγμάτων που κατασχέθηκαν δεν 
εμποδίζει την αλλαγή του προσώπου του φύλακα ούτε την άρση 
της κατάσχεσης από το δικαστικό συμβούλιο.
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εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες των δικαστικών αρχών. Για τους 
ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται 
και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέ-
πονται στις περιπτώσεις α΄ έως ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. 
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών είναι δυνατή η αντικα-
τάστασή τους με το μέτρο της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 
ΠΚ. Για τους κατηγορουμένους που εμφανίζουν ψυχική ή διανοητι-
κή διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνατόν να διατάσσεται 
ένα από τα μέτρα της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ.
2. Περιοριστικοί όροι μπορεί να επιβληθούν αν προκύπτουν σο-
βαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή 
πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τριών μηνών.

284 Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. 1. 
Ως κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση νοεί-

ται η επιβολή στον κατηγορούμενο της υποχρέωσης να μην εξέρ-
χεται από συγκεκριμένο και ειδικά ορισμένο στην διάταξη του α-
νακριτή κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων, που αποδεδειγμένα συνιστά 
τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του. Η διάταξη που επιβάλλει τον 
κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να ορί-
ζει την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τόπο διαμονής ή κατοικί-
ας του κατηγορουμένου, στην οποία θα μπορεί αυτός να κινείται 
για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών του. Για τον σκοπό 
αυτόν ο κατηγορούμενος επιτηρείται με τη χρήση πρόσφορων 
ηλεκτρονικών μέσων. Ο κατηγορούμενος υποχρεούται να μην 
επεμβαίνει ή επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα ηλεκτρονικά 
μέσα και στα συναφή με την επιτήρηση δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Αρμόδια υπηρεσία παρακολουθεί και καταγράφει μέ-
σω συστήματος γεωεντοπισμού, μόνο την γεωγραφική θέση του 
κατηγορούμενου και τηρεί σχετικό αρχείο.
2. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση επιβάλλε-
ται μόνον εφόσον προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του 
κατηγορουμένου για κακούργημα και κρίνεται αιτιολογημένα ότι 
οι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των σκο-
πών της παρ. 2 του άρθρου 282, υπό την προϋπόθεση ότι ο κα-
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τηγορούμενος έχει γνωστή διαμονή στην χώρα και α) έχει κάνει 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του 
ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε έ-
νοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών 
διαμονής και από την συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχεί-
ων προκύπτει σκοπός φυγής του, ή β) κρίνεται αιτιολογημένα ό-
τι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από 
προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη του για ομοειδή αξιόποινη 
πράξη, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. 
3. Αν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στον 
νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο 
τα δεκαπέντε έτη ή αν το έγκλημα τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση 
ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, μπορεί να δια-
ταχθεί ο κατ’ οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση 
και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορουμένου, 
κρίνεται αιτιολογημένα, ότι το μέτρο αυτό παρέχει βάσιμα την 
προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήματα. 
4. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί κατ’ 
οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορουμέ-
νου και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κα-
τά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του με βάση τα κριτήρια 
που αναφέρονται στην παρ. 2 και πληρούνται οι λοιπές προϋπο-
θέσεις της παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο διαρκεί-
ας του κατ’ οίκον περιορισμού είναι έξι (6) μήνες.
5. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επι-
βολή του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ’ 
οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν διατάσσεται 
χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου. Μόνο το 
γεγονός της μη υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον τελευταίο δεν 
τον καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκλημά-
των και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης. 
6. Αν ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό με η-
λεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή η αντικατάστασή του με προ-
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σωρινή κράτηση κατά το άρθρο 296. Σε περίπτωση όμως τέλεσης 
από τον κατηγορούμενο του εγκλήματος του άρθρου 173Α ΠΚ, ο 
κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται 
με προσωρινή κράτηση.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για ανήλικο 
κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος 
της ηλικίας του, εφόσον κατηγορείται για πράξη από τις αναφε-
ρόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή ο κατ’ οίκον 
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τους έξι μήνες και μπορεί να παρατείνεται μόνο για τρεις μήνες 
από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 294. Το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό με 
ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά από τον ανήλικο 
κατηγορούμενο και από εκείνον που έχει την επιμέλειά του. Αν ο 
ανήλικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλή-
θηκαν σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επι-
τήρηση ή τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α ΠΚ, είναι δυνατή 
η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση.

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-
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 εκδίδε-
ται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Οικονομικών, προσδιορίζονται το είδος, οι προδιαγραφές 
και η διαδικασία προμήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων 
και εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης, η εγκατάσταση, η λειτουργία 
και η συντήρηση αυτών, η ενδεχόμενη πιλοτική περίοδος λειτουργίας του 
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του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθη-
κε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών 
διαμονής και από την συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύ-
πτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ε-
λεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούμενες 
αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις, να 
διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Αν η αποδιδόμενη στον κατηγο-
ρούμενο πράξη απειλείται στον νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρό-
σκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα δέκα πέντε έτη ή αν το έγκλη-
μα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή 
τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων 
από αυτό, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν, με 
βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, κρί-
νεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να 
διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της 
πράξης δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης.
2. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογημέ-
να κρίνεται ότι δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι ή ο κατ’ οί-
κον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, μπορεί να επιβληθεί 
προσωρινή κράτηση και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας 
από αμέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του κατη-
γορουμένου, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 1. 
Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτη-
σης είναι διάρκειας έως έξι μηνών.
3. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο 
για κακούργημα ή πλημμέλημα, αν παραβιασθούν από αυτόν, εί-
ναι δυνατόν να αντικατασταθούν με προσωρινή κράτηση κατά το 
άρθρο 296.

287 Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων. 1. Προσωρινή κράτηση 
μπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο κατηγορούμενο που έ-

χει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, υπό τους 
όρους του προηγούμενου άρθρου και εφόσον κατηγορείται για 
πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην περίπτωση 
αυτή η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υ-
περβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η παραβίαση των περιοριστικών όρων 
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που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει α-
πό μόνη της σε προσωρινή κράτηση. Το ένταλμα προσωρινής κρά-
τησης πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία 
από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά 
μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, λαμβα-
νομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλε-
σης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.
2. Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για τον ενήλικο είναι κακούρ-
γημα, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, ο ανακριτής μπορεί να 
επιβάλει περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και αναμορ-
φωτικά μέτρα των περ. α΄ έως ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ.

288 Διαδικασία μετά την απολογία. 1. Στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αμέσως μετά 

την απολογία του κατηγορουμένου, αποφασίζει με την σειρά που 
αναφέρεται στο άρθρο αυτό αν θα αφήσει ελεύθερο τον κατη-
γορούμενο ή θα εκδώσει διάταξη επιβολής περιοριστικών όρων 
ή διάταξη επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επι-
τήρηση ή ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα 
προσωρινής κράτησης, αφού προηγουμένως και σε κάθε περί-
πτωση λάβει την γραπτή σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα. Ο ει-
σαγγελέας, πριν εκφράσει τη γνώμη του, υποχρεούται να ακούσει 
τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του. Η τυχόν διαφωνία επι-
λύεται από το δικαστικό συμβούλιο (άρθρα 306 και 307 στοιχείο 
στ΄). Ειδικά σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση 
η πρόταση του εισαγγελέα υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τρι-
ών (3) ημερών και το συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία 
πέντε (5) ημερών. Στο μεταξύ διάστημα με διάταξη του ανακριτή 
επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισμός του κατηγορουμένου, η α-
φαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγρά-
φου του και η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.
2. Το ένταλμα για την προσωρινή κράτηση ή η διάταξη επιβολής 
κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ή περιοριστι-
κών όρων περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία που αναγράφο-
νται στο άρθρο 276 παρ. 3, την ακριβή σημείωση για το κακούρ-
γημα ή το πλημμέλημα. Το ένταλμα προσωρινής κράτησης εκτε-
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περιέχονται διατάξεις αφορώσες τη σύλληψη ή προσωρινή κρά-
τηση του κατηγορουμένου ή άλλες που απαιτούν άμεση εκτέλε-
ση, το βούλευμα, με τη φροντίδα του εισαγγελέα, είναι εκτελεστό 
και πριν από την καθαρογραφή του. Στις περιπτώσεις αυτές, με 
την παράδοση της απόφασης στον γραμματέα, συντάσσεται πε-
ρίληψη των προς εκτέλεση διατάξεων που, αφού υπογραφεί από 
τον πρόεδρο και τον γραμματέα, παραδίδεται στον εισαγγελέα. 
Αν πρόκειται για σύλληψη, επιβολή περιοριστικών όρων ή προ-
σωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, η περίληψη αυτή πρέπει 
να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 276 παρ. 3 
και 288 παρ. 2. Για την άσκηση ενδίκων μέσων η έκδοση του βου-
λεύματος θεωρείται ότι έγινε μόλις καθαρογραφεί και υπογραφεί.

307 Αρμοδιότητα του συμβουλίου των πλημμελειοδικών κα-
τά την προδικασία. Κατά την διάρκεια της ανάκρισης το 

συμβούλιο των πλημμελειοδικών με πρόταση του εισαγγελέα ή 
ενός διαδίκου ή με αίτηση του ανακριτή αποφασίζει: α) όταν ο 
ανακριτής νομίζει ότι δεν πρέπει να συμμορφωθεί με πρόταση 
των παραπάνω, β) όταν πρόκειται να κανονιστεί στην προδικασία 
ένα δύσκολο ζήτημα, όπως η κατάσχεση κ.τ.λ., γ) για όλες τις δι-
αφορές που προκύπτουν στην προδικασία μεταξύ των διαδίκων 
ή μεταξύ αυτών και του εισαγγελέα, δ) για την αποπεράτωση ή 
την εξακολούθηση της ανάκρισης, ε) για την προσφυγή του κα-
τηγορουμένου κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης ή για 
την προσφυγή του κατηγορουμένου ή του εισαγγελέα κατά της 
διάταξης του ανακριτή που αφορά την αντικατάσταση της προ-
σωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους και στ) για κάθε άλλο 
θέμα που προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις.

308 Περάτωση της κύριας ανάκρισης. 1. Το τέλος της κύριας α-
νάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών με 

βούλευμα. Για τον σκοπό αυτόν, τα έγγραφα διαβιβάζονται αμέσως 
μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, 
αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέψει στον ανακριτή για να 
συμπληρωθεί η ανάκριση, μέσα σε δύο (2) μήνες ή, αν η φύση της 
υπόθεσης το επιβάλλει, μέσα σε τρεις μήνες υποβάλλει πρόταση 
στο συμβούλιο για να παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για 
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Άρθρο 308

να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να μην 
απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Ο εισαγγελέας, εφόσον στη δι-
κογραφία που του διαβιβάστηκε από τον ανακριτή μετά το πέρας 
της κύριας ανάκρισης υπάρχουν κατηγορούμενοι κατά των οποίων 
έχει εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης, οφείλει εντός μηνός 
να υποβάλει πρόταση στο συμβούλιο, για να παύσει οριστικά ή 
προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος στο 
ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. 
2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχετική πρότα-
ση, πριν την υποβάλει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, έχει υ-
ποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω και τηλεφωνικά, τους δι-
αδίκους, προκειμένου να λάβουν αντίγραφό της και να ασκήσουν 
το δικαίωμα ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις 
τους.  Στην περίπτωση αυτή, η δικογραφία διαβιβάζεται στο δι-
καστικό συμβούλιο, αφού παρέλθουν δέκα (10) ημέρες από την 
ειδοποίηση, η οποία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αρμόδιου 
γραμματέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται στη δικογραφία.
3. Η κύρια ανάκριση στα πλημμελήματα περατώνεται και με α-
πευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμό-
διου δικαστηρίου με διαταγή του εισαγγελέα, εφόσον υπάρχει η 
σύμφωνη γνώμη του ανακριτή. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμό-
ζεται και η διάταξη του άρθρου 322. Ο εισαγγελέας εφετών έχει 
δικαίωμα, αν δεχτεί την προσφυγή, να διατάξει είτε να υποβληθεί 
η προσφυγή στο συμβούλιο είτε να συμπληρωθεί η ανάκριση, 
που περατώνεται με βούλευμα του συμβουλίου. Η παρ. 1 του 
άρθρου 245 εφαρμόζεται αναλόγως. Το συμβούλιο πλημμελειο-
δικών αποφαίνεται για την συνέχιση ή όχι της προσωρινής κράτη-
σης, καθώς και για την διατήρηση ή όχι των περιοριστικών όρων.
4. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο ανακριτής οφείλει, πριν διαβιβάσει 
τη δικογραφία στον εισαγγελέα, να γνωστοποιήσει στους διαδίκους 
ότι ολοκληρώθηκε η ανάκριση, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματα 
που τους παρέχονται με τα άρθρα 100, 107 και 108. Οι διάδικοι έ-
χουν το δικαίωμα να διορίσουν αντίκλητο δικηγόρο από τους διορι-
σμένους στην έδρα του ανακριτή, και σε αυτόν γίνεται η γνωστοποί-
ηση. Αν όμως οι διάδικοι κατοικούν έξω από την έδρα του ανακριτή, 
η γνωστοποίηση γίνεται μόνο αν έχουν διορίσει αντίκλητο. 
5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη 
ορισμένου εγκλήματος, εφαρμόζονται αναλόγως τα εδάφια πρώ-
το, τέταρτο και πέμπτο της παρ. 3 του άρθρου 245.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

Η επεξεργασία και η σύνταξη της Αιτιολογικής Έκθεσης ΣχΚΠΔ 
έγινε από τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Καθη-
γητή Θεοχάρη Ι. Δαλακούρα, o οποίος και την υπογράφει. Όπου σε 
επιμέρους τμήματα της Έκθεσης ενσωματώθηκαν εισηγήσεις των με-
λών της Επιτροπής γίνεται σχετική μνεία στην οικεία θέση. Αντίστοιχη 
μνεία γίνεται στους εισηγητές των επιμέρους διατάξεων.

Ι. Εισαγωγικές σκέψεις
Από τον Ν. 1493/1950 περί κυρώσεως του ΚΠΔ μέχρι σήμερα 

μεσολάβησαν τόσες πολλές και τόσο διαφορετικές νομοθετικές 
επεμβάσεις στις διατάξεις του Κώδικα, ώστε ο επηρεασμός «της 
αρχιτεκτονικής και εσωτερικής αλληλουχίας των καθ’ έκαστα διατά-
ξεων» και η αλλοίωση «της συνοχής και συνάρτησης των μερών» του 
κειμένου να αποτελούν κοινή διαπίστωση. Αν σε αυτήν προστεθεί 
το γεγονός ότι ο ΚΠΔ ήδη από τη γένεσή [του] εμφάνιζε συγκε-
κριμένες ελλείψεις νομοτεχνικής υφής, αλλά και συνοχής (βλ. Ν. 
Ανδρουλάκη, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 4η έκδ. 2012, 
σελ. 46∙ A. Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 5η έκδ. 2017, σελ. 12∙ 
A. Παπαδαμάκη, Ποινική Δικονομία, 7η έκδ. 2017, σελ. 22∙ Ά. Κων-
σταντινίδη, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 3η έκδ. 2017, πρόλογος∙ Θ. 
Δαλακούρα, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, τ. Ι, 2012, σελ. 80), η ανά-
γκη μιας συνολικής αναμόρφωσης του ΚΠΔ καθίσταται πρόδηλη, 
ώστε να επικαιροποιηθούν και να συστηματοποιηθούν οι διατά-
ξεις του και να εξασφαλισθεί η ζητούμενη πνευματική του ενότητα 
ως ολοκληρωμένου σύγχρονου δικαιοκρατικού νομοθετήματος.

Ο λόγος αυτός νομιμοποιεί πλήρως τις αποφάσεις κατάρ-
τισης τόσο της αρχικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για 
τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία 
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 
375/26.5.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και της δεύτερης η οποία συ-
γκροτήθηκε δυνάμει των υπ’ αριθμ. 80890/8.11.2018 (ΦΕΚ 676 15 
Νοεμβρίου 2018) απόφασης του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
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αφού καθένα από τα συστήματα αυτά έχει τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματά του. Πάντως, δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρι-
θεί το ζήτημα αυτό ενιαία για όλα τα δικαστήρια, αλλά θα πρέπει 
να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η βαρύτητα των εγκλημάτων και οι 
αποδεικτικές δυσχέρειες ορισμένων κατηγοριών εγκλημάτων. Ως 
πλεονεκτήματα των μονομελών δικαστηρίων θεωρούνται α) η τα-
χύτητα της διαδικασίας, β) η οικονομία του δημοσίου χρήματος, 
λόγω της απασχόλησης μικρότερου αριθμού δικαστών και γ) η 
τόνωση του αισθήματος ευθύνης των δικαστών.

Η βραδύτητα της διαδικασίας στα πολυμελή δικαστήρια δεν 
επιβεβαιώνεται στην πράξη και σε κάθε περίπτωση δεν συνδέεται 
με τη λειτουργία των πολυμελών δικαστηρίων, αλλά πρωτίστως 
με τη βαρύτητα και την αποδεικτική δυσχέρεια των υποθέσεων 
που εκδικάζονται απ’ αυτά. Σε σχέση με την οικονομία του δη-
μοσίου χρήματος ορθά επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να αποτε-
λέσει αποφασιστικό κριτήριο για την επιλογή ανάμεσα στα δύο 
συστήματα (μονομελών και πολυμελών συνθέσεων), ενόψει του 
ότι το κράτος δεν πρέπει να φείδεται δαπανών, προκειμένου να 
επιτευχθεί η όσο γίνεται προσφορότερη απονομή της ποινικής 
δικαιοσύνης. Αλλά και η τόνωση του αισθήματος ευθύνης των 
δικαστών με τη λειτουργία των μονομελών δικαστηρίων είναι αμ-
φίβολο επιχείρημα, αφού υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να 
μεταβληθεί και σε ευθυνοφοβία. Εκείνο που διακρίνει τα δύο αυ-
τά συστήματα και συνιστά καταλυτικό επιχείρημα υπέρ των πολυ-
μελών δικαστηρίων είναι ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις πανοπτι-
κής γνώσης και αντίληψης των πραγμάτων, ώστε να μην μείνουν 
πτυχές της υπόθεσης αδιευκρίνιστες. Η διάσκεψη και η συζήτηση 
των μελών του πολυμελούς δικαστηρίου πριν την έκδοση της α-
πόφασης συμβάλλει αποφασιστικά στην ορθότερη διάγνωση και 
στην καλύτερη δυνατή απονομή της δικαιοσύνης.

Το μονομελές σύστημα συγκρότησης των ποινικών δικα-
στηρίων μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την εκδίκαση ελα-
φρότερων εγκλημάτων, αφού η απειλούμενη μικρότερη ποινική 
κύρωση δικαιολογεί κάποια ανοχή απέναντι στις εγγυήσεις της 
ορθής κρίσης, που παρέχουν τα πολυμελή δικαστήρια. Συχνά 
δε οι μικρότερης απαξίας πράξεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
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αποδεικτικές δυσχέρειες ούτε συνδέονται με δυσεπίλυτα νομι-
κά ζητήματα. Εξάλλου, ακόμα και σ’ αυτές τις υποθέσεις υπάρχει 
πάντοτε η δυνατότητα επανεξέτασης της υπόθεσης σε δεύτερο 
βαθμό από πολυμελές δικαστήριο, που εγγυάται τελικά την ορθή 
δικαστική κρίση. Σταθμίζοντας τις ιδιαιτερότητες αυτές των δύο 
συστημάτων συγκρότησης των ποινικών δικαστηρίων, ο Έλληνας 
νομοθέτης επέλεξε (αρχικά) να αναθέσει την εκδίκαση των σοβα-
ρότερων υποθέσεων σε πολυμελή δικαστήρια και κατ’ εξαίρεση 
για τις ελαφρότερες υποθέσεις δέχθηκε αρμοδιότητα μονομε-
λών δικαστηρίων. Η αρχική αυτή (ορθή) επιλογή του νομοθέτη 
νοθεύτηκε με το πέρασμα των χρόνων και με αλλεπάλληλες νο-
μοθετικές παρεμβάσεις, στο όνομα της επιτάχυνσης της ποινικής 
διαδικασίας, σήμερα ο πιο πάνω κανόνας έχει ήδη μετατραπεί σε 
εξαίρεση. Υιοθετήθηκε, μάλιστα, η πιο ακραία εκδοχή της καθι-
έρωσης μονομελών εφετείων για την εκδίκαση κακουργημάτων. 
Ωστόσο, η επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι αυτο-
σκοπός ούτε μπορεί να δικαιολογήσει την παράκαμψη της συλ-
λογικής δικαιοδοτικής κρίσης, μεταβάλλοντας την απονομή της 
δικαιοσύνης σε απλή διεκπεραιωτική διαδικασία. Η καθυστέρηση 
στην απονομή της δικαιοσύνης δεν σχετίζεται με τη σύνθεση των 
δικαστηρίων ούτε με τα αναγνωριζόμενα δικαιώματα των διαδί-
κων και ιδίως του κατηγορουμένου. Απόδειξη είναι η επαναλαμ-
βανόμενη αποτυχημένη απόπειρα αντιμετώπισης του φαινομέ-
νου με παρόμοιες νομοθετικές παρεμβάσεις.

β) Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα στα πλημμελήματα. Η αρχική μορφή 
του άρθρου 114 ΚΠΔ προέβλεπε αρμοδιότητα του μονομελούς 
πλημμελειοδικείου για τα πλημμελήματα εκείνα που τιμωρούνται 
με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος. Στη συνέχεια, το άρθρο 2 παρ. 
4 περ. α΄ και β΄ Ν. 2408/1996 τροποποίησε το άρθρο 114 ΚΠΔ και 
συγκεκριμένα αύξησε το προαναφερόμενο όριο του ενός έτους σε 
δύο έτη. Είναι προφανές ότι με το Ν. 2408/1996 επιχειρήθηκε να 
διευρυνθεί η αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου με 
περαιτέρω στόχο την επιτάχυνση της ποινικής δίκης, που είναι δυ-
νατόν να επέλθει με την ανάθεση σημαντικής σε αριθμό κατηγο-
ρίας εγκλημάτων σε ένα ευέλικτο δικαστήριο, όπως το μονομελές 
πλημμελειοδικείο. Μετά την τροποποίηση του άρθρου 114 στοιχ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην Προσθήκη-Τροπολογία στο σχέδιο νόμου 

«Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»*

1) Με την προτεινόμενη κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 
14 ΚΠΔ επανέρχεται το καθεστώς που υφίστατο πριν την εισα-
γωγή του ισχύοντος Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αυτό κρίθηκε 
αναγκαίο για να αντιμετωπισθούν ζητήματα λειτουργίας στα μι-
κρά δικαστήρια της χώρας, καθόσον ο προβλεπόμενος από τις 
διατάξεις του ισχύοντος ΚΠΔ αποκλεισμός, ενόψει του αριθμού 
των υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών, θα προκαλούσε 
δυσλειτουργίες και υπέρμετρη καθυστέρηση στην απονομή της 
δικαιοσύνης.

2) Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 246, 248 
και 250 ΚΠΔ επιδιώκεται η αποφυγή καθυστερήσεων στην διεκ-
περαίωση των υποθέσεων κακουργηματικής φύσης και η αποκα-
τάσταση των δικονομικών δυνατοτήτων του ανακριτή κατά την 
απαγγελία της κατηγορίας, χωρίς να επέρχεται οιαδήποτε συρρί-
κνωση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου.

3) Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 485 ΚΠΔ, 
για την ταυτότητα του νομικού λόγου επεκτείνεται αναλογικά η 
εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 523 ΚΠΔ και επί βουλευ-
μάτων, ενώ με την προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 
486 ΚΠΔ προβλέπεται η δυνατότητα του εισαγγελέα εφετών για 
άσκηση έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης του μονομελούς ε-
φετείου, ενόψει της επαναφοράς του δικαστηρίου αυτού ως δι-
καστηρίου ουσίας.

4) Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 511 ΚΠΔ, 
όσον αφορά τους λόγους αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγ-
γέλτως, επανεισάγεται ως προϋπόθεση για τη λήψη υπόψη της 
παραγραφής η ύπαρξη ενός βάσιμου λόγου αναίρεσης, ρύθμιση 
που ίσχυε υπό το κράτος του καταργηθέντος Κώδικα Ποινικής Δι-
κονομίας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αδικαιολόγητη πα-

* Ψηφισθέν ως Ν. 4637/2019.
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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»38

[…]

Άρθρο 100 [άρθρο 97 ΣχΝ]: Αναγνωρίζεται ρητά στον Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου το δικαίωμα να διατάξει την κατ’ απόλυτη προ-
τεραιότητα διεξαγωγή της ανάκρισης και εισαγωγή της υπόθεσης 
στο ακροατήριο επί των κακουργημάτων του 19ου κεφαλαίου του 
Ειδικού Μέρους του ΠΚ. Έτσι, τονίζεται εμφατικά η εξαιρετική φύση 
των συγκεκριμένων εγκλημάτων, διευκολύνεται η αμεσότητα των 
νόμιμων ενεργειών του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αναδει-
κνύεται η λειτουργικότητα της παρέμβασής του.
Άρθρο 101 [άρθρο 98 ΣχΝ]: Σκοπείται η επιτάχυνση της διερεύ-
νησης τέλεσης εγκλημάτων μείζονος ποινικής απαξίας, όπως τα 
οικονομικά, φορολογικά και συναφή εγκλήματα που στρέφονται 
σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθεται ένα ενδεικτικό χρονικό όριο για τη 
διακρίβωση τέλεσης των ανωτέρω εγκλημάτων, η υπέρβαση του 
οποίου, δικαιολογημένη ή μη, επαφίεται στην κρίση του προϊ-
σταμένου εισαγγελέα του τμήματος οικονομικού εγκλήματος, ο 
οποίος, κρίνοντας κατά περίπτωση, εξετάζει τον ορισμό άλλου 
εισαγγελέα για τον χειρισμό της υπόθεσης.
Άρθρο 102 [άρθρο 99 ΣχΝ]: Επιλύεται χρονίζον δογματικό πρό-
βλημα, που προκάλεσε διχογνωμίες σε επιστήμη και νομολογία, 
με την πρόβλεψη περιπτώσεων υποχρεωτικής διενέργειας προ-
καταρκτικής εξέτασης όταν η πράξη φέρεται να έχει τελεσθεί από 
ανήλικο. Έτσι, αποφεύγεται το ενδεχόμενο μειωμένης προστασί-
ας του ανηλίκου.

38. Ψηφισθέν ως Ν. 4855/2021. Στον παρόντα τόμο δημοσιεύεται το τμήμα 
εκείνο της Αιτιολογικής Έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Κατ’ άρθρο ανάλυση 
αξιολογούμενης ρύθμισης / Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου».
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Αθώωση
•  απαιτήσεις αθωωθέντος κατηγορουμένου από μηνυτή ή εγκαλού-

ντα: 69
•  τρόπος λήξης της ποινικής δίκης: 368 στοιχ. α
•  δικαστική άφεση της ποινής και απαλλαγή λόγω έμπρακτης μετά-

νοιας: 368 εδ. β
Αίτηση
•  αίτηση για δίωξη: 41
•  αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας (☞ Ακύρωση)
•  αίτηση ακύρωσης της απόφασης (☞ Ακύρωση)
Αιτιολογία
•  αποφάσεων: 139 §§ 1-2
•  βουλευμάτων: 139 §§ 1-2
•  ποινικών διαταγών: 139 § 1
•  διατάξεων ανακριτή και εισαγγελέως: 139 §§ 1-2
•  σχηματισμού δικανικής κρίσης: 177 § 1
•  γνωμοδότησης: 198
•  απόφασης για αναβολή της δίκης: 349 § 2
•  εισαγγελικής εφέσεως: 487
Ακροατήριο (☞ Διαδικασία στο ακροατήριο)
Ακυρότητες
•  διάκριση σε σχετική και απόλυτη: 170
•  απόλυτη
 –  κακή σύνθεση του δικαστηρίου: 171 αριθμ. 1 στοιχ. α
 –   παραβίαση της διαδικασίας για την κίνηση της ποινικής δίωξης από 

τον εισαγγελέα και την υποχρεωτική συμμετοχή του στην προδικα-
σία και την διαδικασία στο ακροατήριο: 171 αριθμ. 1 στοιχ. β

 –  μη τήρηση της υποχρεωτικής αναστολής της ποινικής δίωξης: 171 
αριθμ. 1 στοιχ. γ

 –  παραβίαση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου: 171 αριθμ. 1 
στοιχ. δ

 –  άρνηση του δικαστηρίου ή παράλειψη απόφανσης σε αίτημα του 
κατηγορουμένου για την άσκηση δικαιώματος που του παρέχεται 
από τον νόμο: 171 αριθμ. 2

 –  παράνομη παράσταση του υποστηρίζοντος την κατηγορία: 171 
αριθμ. 3
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ΝΟΜΟΣ 2225/1994
(ΦΕΚ Α΄ 121/20.7.1994)

«Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και 
επικοινωνίας και άλλες διατάξεις»

(Άρθρα 3-5)Ν. 2225/1994

3 Άρση του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας. 1. Αίτη-
ση για άρση του απορρήτου μπορεί να υποβάλλει μόνο δικα-

στική ή άλλη πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή 
στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το θέμα εθνικής ασφάλει-
ας που επιβάλλει την άρση.
2. Η αίτηση υποβάλλεται προς τον Εισαγγελέα Εφετών του τόπου 
της αιτούσας αρχής ή του τόπου όπου πρόκειται να επιβληθεί η 
άρση, εκτός αν στην αιτούσα αρχή, με βάση διάταξη νόμου και α-
πόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έχει ήδη αποσπα-
σθεί και υπηρετεί με αποκλειστική απασχόληση συγκεκριμένος 
εισαγγελικός λειτουργός, οπότε, στην περίπτωση αυτή, η ανωτέ-
ρω αίτηση υποβάλλεται σε αυτόν. Ο πιο πάνω, κατά περίπτωση, 
αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός αποφασίζει μέσα σε είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου με διάταξή 
του στην οποία περιέχονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 5 στοιχεία. Αν κατά την κρίση του, μετά από εισήγηση 
της αιτούσας αρχής, ειδικές περιστάσεις εθνικής ασφάλειας επι-
βάλλουν την παράλειψη ή τη συνοπτική παράθεση ορισμένων 
από τα στοιχεία αυτά, γίνεται ειδική μνεία στη διάταξη.

4 Άρση του απορρήτου για διακρίβωση εγκλημάτων. 1. Η άρ-
ση του απορρήτου είναι επιτρεπτή για τη διακρίβωση των κα-

κουργημάτων που προβλέπονται από:
α) τα άρθρα 134, 135 παρ. 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 
143, 144, 146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, 159, 159Α, 168 
παρ. 1, 187 παρ. 1, 2, 187Α παρ. 1 και 4, 207, 208 παρ. 1, 235 παρ. 
2, 236 παρ. 2, 237 παρ. 2 και 3β΄, 264 περ. β΄ και γ΄, 265, 270, 272, 
275 περ. β΄, 291 παρ. 1 περ. β΄ και γ΄, 292Α παρ. 4 εδ. β΄ και παρ. 
5, 299, 310 παρ. 2 εδ. β΄, 322, 323A παρ. 1, 2, 4, 5 και 6, 324 παρ. 2 
και 3, 336 σε βάρος ανηλίκου, 338 παρ. 1 σε βάρος ανηλίκου, 339 
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γενικά συνδρομή για την εκτέλεσή της τιμωρείται, με φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Αν ανακοινώνει σε τρίτους ή χρησιμο-
ποιεί το περιεχόμενο των κάθε είδους μηνυμάτων, πληροφοριών 
και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση του λόγω της άρσης του 
απορρήτου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται αν ανακοινώνει σε τρίτους ή γνωστο-
ποιεί οπωσδήποτε το γεγονός της άρσης του απορρήτου, καθώς 
και αν παραβιάσει την υποχρέωση εχεμύθειάς του κατά τη διαδι-
κασία άρσης του απορρήτου που προβλέπεται από το άρθρο 8 
του π.δ. 47/2005 (Α΄ 64).
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, καθορίζονται όλες οι τεχνικές και διαδικαστικές 
λεπτομέρειες για τη θέση σε εφαρμογή και λειτουργία της διαδι-
κασίας της παρ. 4 ως προς την παράδοση του αποσπάσματος της 
διάταξης με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα.
13. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα παράδοσης της δι-
άταξης του εισαγγελικού λειτουργού της παρ. 3 του άρθρου 5 
του ν. 3649/2008 για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών 
για λόγους εθνικής ασφάλειας, η οποία λειτουργεί στην Εθνική 
Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), με σκοπό την αποστολή και πα-
ράδοση αποσπασμάτων των διατάξεων για την άρση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μή-
νυμα στους αποδέκτες που ορίζονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 
4 και την αποστολή και παράδοση ολόκληρου του κειμένου των 
διατάξεων για την άρση του απορρήτου στην Α.Δ.Α.Ε. Με απόφα-
ση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζονται όλες οι τεχνικές και δια-
δικαστικές λεπτομέρειες για τη θέση σε εφαρμογή και λειτουργία 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την εν γένει λειτουργία της δια-
δικασίας της παρ. 4 ως προς την κατά τα ανωτέρω παράδοση των 
διατάξεων με ηλεκτρονικό κρυπτογραφημένο μήνυμα.
Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 4786/2021 («Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού [ΕΕ] 
2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυ-
μένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λει-
τουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» – ΦΕΚ Α΄ 
43/23.3.2021), ως έχει μετά την προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παράγραφο 3 με το 
άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 48712021 – ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021), ορίζονται τα εξής: «Μέχρι τη 
δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, 
το απόσπασμα της διάταξης που περιλαμβάνει το διατακτικό της παραδίδεται με απόδειξη 
μέσα σε κλειστό φάκελο: α) στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή τον γενικό διευθυ-
ντή ή τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στο οποίο υπάγεται το μέσο ανταπόκρισης 
ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασμα παραδίδεται 
στον επιχειρηματία, β) αν το νομικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο ή την εποπτεία του 
κράτους, το ως άνω απόσπασμα παραδίδεται και στον Υπουργό που εποπτεύει το νομι-
κό αυτό πρόσωπο ή στον Υπουργό που προΐσταται της δημόσιας υπηρεσίας και γ) στην 
Α.Δ.Α.Ε. κατά τα ήδη οριζόμενα. – Η ανωτέρω διαδικασία τυγχάνει εφαρμογής και μέχρι την 
έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, ανεξαρτήτως της 
έναρξης ισχύος της απόφασης της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994.»
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ΝΟΜΟΣ 3251/2004
(ΦΕΚ Α΄ 127/9.7.2004)

«Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης»

Μέρος 1ο: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Κεφάλαιο Ι: Γενικές διατάξεις
N. 3251/2004

1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. 1. Το ευρω-
παϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής 

αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται 
με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο 
ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδι-
κασίας: α) προκειμένου σε πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει αποδοθεί 
η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) να εκτελεστεί 
ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα την προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
αρχών, που διατυπώνονται στο ισχύον Σύνταγμα και στο άρθρο 
6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, ο 
εκζητούμενος δεν απομακρύνεται, ούτε απελαύνεται, ούτε εκδί-
δεται σε κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί 
η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη α-
πάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση.

2 Περιεχόμενο και τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλλη-
ψης. 1. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης περιέχει τα ακόλουθα 

στοιχεία:
α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου,
β) όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής 
σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδο-
σης του εντάλματος,
γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλματος 
σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής,
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ΝΟΜΟΣ 2928/2001
(ΦΕΚ Α΄ 141/27.6.2001)

«Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την 

προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις  
εγκληματικών οργανώσεων»

Άρθρα 9-10
N. 2928/2001

9 Προστασία μαρτύρων. 1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις 
πράξεις της συγκρότησης ή συμμετοχής σε οργάνωση της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα και για συνα-
φείς πράξεις μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματι-
κή προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών 
μαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο 187Α του Ποινικού 
Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτή-
των ή και των οικείων τους.
2. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη με κατάλληλα εκπαιδευμέ-
νο προσωπικό της αστυνομίας, η κατάθεση με χρήση ηλεκτρο-
νικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής 
της, η μη αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόματος, του 
τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του επαγγέλματος και 
της ηλικίας, που διατάσσονται με αιτιολογημένη διάταξη του αρ-
μόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή των στοιχείων 
ταυτότητας, η μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες, καθώς και η με-
τάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστημα, 
με δυνατότητα ανάκλησής της, των δημοσίων υπαλλήλων, που 
αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις από 
τους αρμόδιους Υπουργούς ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η υπουργική απόφαση μπορεί να 
προβλέπει τη μη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, καθώς και άλλους τρόπους διασφάλισης της μυστικότητας 
της πράξης. Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη σύμφωνη 
γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία του 
πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του μέτρο και διακόπτο-
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ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42926οικ./2018
(ΦΕΚ Β΄ 2194/12.6.2018)

«Καθορισμός φορέα και διαδικασίας υλοποίησης μέτρων 
προστασίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001»
Y.A. 4292οικ./2018

1 Πεδίο εφαρμογής – Έννοια όρων. 1. Σκοπός της παρούσας 
απόφασης είναι ο καθορισμός κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 

του ν. 2928/2001 του φορέα και της διαδικασίας υλοποίησης των 
μέτρων προστασίας που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο.
2. Ως προστατευόμενα πρόσωπα νοούνται τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 9 του ν. 2928/2001.
3. Ως πρόγραμμα προστασίας νοείται η λήψη μέτρων προστασί-
ας, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2928/2001.
4. Ως πλασματική ονομασία νοείται η επινοημένη ονομασία που α-
ναγράφεται στην έκθεση εξέτασης αντί των πραγματικών στοιχείων 
του προστατευόμενου μάρτυρα, κατά τη λήψη του μέτρου της μη 
αναγραφής στην έκθεση εξέτασης του ονόματος, του τόπου γέννη-
σης, κατοικίας και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας.
5. Ως εικονικά στοιχεία και έγγραφα νοούνται το Δελτίο Ταυτό-
τητας και άλλα προσδιοριστικά της ταυτότητας του προστατευό-
μενου προσώπου έγγραφα, που χορηγούνται από την Υπηρεσία 
Προστασίας Μαρτύρων (ΥΠΜ) κατά την λήψη του μέτρου της με-
ταβολής στοιχείων ταυτότητας.

2 Φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων προστασίας. 
1. Αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και 

την υλοποίηση μέτρων προστασίας είναι η Ελληνική Αστυνομία, 
διά της αρμόδιας Υπηρεσίας Προστασίας Μαρτύρων (ΥΠΜ) με 
τη συμμετοχή και συνδρομή υπηρεσιακών παραγόντων άλλων 
υπουργείων με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση μέτρων 
προστασίας.
2. Η ΥΠΜ είναι επιχειρησιακά αυτόνομη υπηρεσία, με επαρκείς 
πόρους, ικανή να αντιμετωπίζει επείγουσες καταστάσεις εξασφα-
λίζοντας παράλληλα τη μυστικότητα του προστατευόμενου προ-
σώπου.
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