
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η 19η έκδοση του Ποινικού Κώδικα, στην σειρά “Κώδικες 
Τσέπης”, είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές που 
επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4509/2017 («Μέτρα 
θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυ-
χικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 
201/22.12.2017) και 4531/2018 («I) Κύρωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμη-
ση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 
και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, II) Ενσωμάτωση της 
2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» – ΦΕΚ 
Α΄ 62/5.4.2018). 

Με τον Ν. 4509/2017 πραγματοποιείται μια συνολική αναθε-
ώρηση του πλαισίου της ποινικής αντιμετώπισης δραστών αξιο-
ποίνων πράξεων με ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές, οι οποίες 
οδηγούν σε αποκλεισμό ή μείωση του καταλογισμού τους. 

Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, σε περίπτωση απαλλα-
γής του δράστη από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής δι-
αταραχής (κατά το άρθρο 34 ΠΚ), εάν αυτός έχει διαπράξει αδί-
κημα ορισμένης βαρύτητας, διατάσσεται η επιβολή “κατάλληλων 
θεραπευτικών μέτρων”, τα οποία καθορίζονται στον νόμο, εφό-
σον το δικαστήριο κρίνει ότι, εξαιτίας της κατάστασής του, υπάρ-
χει κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης κίνδυνος, αν αφεθεί 
ελεύθερος, να τελέσει και άλλα, τουλάχιστον ανάλογης βαρύτη-
τας, εγκλήματα (άρθρο 69 ΠΚ). Στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
του άρθρου 69 ΠΚ, καταργείται η αναφορά σε “ακαταλόγιστους 
εγκληματίες” (οι εν λόγω δράστες χαρακτηρίζονται πλέον “άτομα 
που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής 
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διαταραχής”), αυξάνεται η βαρύτητα του πλημμελήματος για το 
οποίο μπορεί να δικαιολογείται η επιβολή των κατάλληλων θε-
ραπευτικών μέτρων (το κατώτατο όριο της απειλούμενης γι’ αυτό 
ποινής καθορίζεται κατ’ αρχήν στο ένα έτος), καθορίζονται αδι-
κήματα για τα οποία είναι κατ’ εξαίρεσιν δυνατή η επιβολή των 
μέτρων έστω και αν προβλέπεται μικρότερο κατώτατο όριο στε-
ρητικής της ελευθερίας ποινής (και άλλα για τα οποία, αντιστοί-
χως, τα εν λόγω μέτρα δεν μπορούν να διαταχθούν), καταργείται 
η αναφορά σε “επικίνδυνους για την δημόσια ασφάλεια” δράστες, 
καθώς και ο όρος “φύλαξη σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα”, 
ορίζεται δε ότι οι προϋποθέσεις επιβολής των μέτρων βεβαιώνο-
νται με δύο, τουλάχιστον, πραγματογνωμοσύνες, εκ των οποίων η 
πρώτη διενεργείται αμέσως μετά την σύλληψη και η δεύτερη όσο 
το δυνατόν πλησιέστερα προς την δικάσιμο.

Επίσης, αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 70 ΠΚ (όπου, αντί 
για “φύλαξη”, γίνεται πλέον λόγος για “θεραπευτικό μέτρο”), μετα-
βάλλεται ο τρόπος επιβολής των θεραπευτικών αυτών μέτρων 
(καθώς ορίζεται πλέον το ανώτατο όριο διάρκειάς τους), ενώ ανα-
θεωρείται σημαντικά ο τρόπος ελέγχου της πορείας του μέτρου.

Με τον ίδιο νόμο προστίθεται νέο άρθρο 70Α, με το οποίο οι 
ρυθμίσεις των άρθρων 69 και 70 ΠΚ επεκτείνονται και σε άτομα 
μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταρα-
χής (άρθρο 36 παρ. 1 ΠΚ), εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι συ-
ντρέχει, κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, ο κίνδυνος τα 
άτομα αυτά να τελέσουν και άλλα, τουλάχιστον ανάλογης βαρύ-
τητας, εγκλήματα. Παράλληλα, καταργούνται τα άρθρα 38-41 ΠΚ, 
τα οποία ρύθμιζαν τα σχετικά με την ιδιάζουσα ποινή του περι-
ορισμού σε ψυχιατρικά καταστήματα ή παραρτήματα φυλακών 
των (κατά την προηγούμενη διατύπωση του νόμου) “επικίνδυνων 
εγκληματιών με μειωμένο καταλογισμό”.

Εξάλλου, με τον Ν. 4531/2018 επήλθαν οι ακόλουθες νομοθε-
τικές μεταβολές στο κείμενο του Κώδικα: α) Τροποποιείται η διά-
ταξη του άρθρου 79 παρ. 3 στοιχ. α΄ ΠΚ, με σκοπό την προσαρμο-
γή στις απαιτήσεις του άρθρου 42 της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, αποκλειο-
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μένης της δυνατότητας ο δράστης των σχετικών εγκλημάτων να 
επικαλείται την έθιμα, τις παραδόσεις και την θρησκεία του για 
την εκτίμηση της προσωπικότητάς του κατά το στάδιο της επιμέ-
τρησης της ποινής· β) εισάγεται νέο άρθρο 315Β ΠΚ, στο οποίο 
τυποποιείται σε ποινικό αδίκημα η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρό-
κληση ή παρότρυνση γυναίκας να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό 
γεννητικών οργάνων, καθώς και η δημόσια πρόκληση και διέγερ-
ση στην πράξη αυτή· γ) στο άρθρο 323Α παρ. 1 ΠΚ προστίθεται 
φράση, ούτως ώστε στους σκοπούς της εμπορίας ανθρώπων να 
συγκαταλέγεται πλέον  και ο εξαναγκασμός σε τέλεση γάμου· 
δ) στο άρθρο 333 παρ. 1 ΠΚ προστίθεται εδάφιο, με το οποίο 
εγκληματοποιείται το λεγόμενο “Stalking”, δηλαδή, όπως αναφέ-
ρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου, «μία επίμο-
νη συμπεριφορά καταδίωξης ή παρακολούθησης, με την οποία 
η επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα του θύματος είναι ιδιαιτέρως 
επαχθής»· και τέλος ε) καταργείται η διάταξη της παραγράφου 3 
του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα, στην οποία προβλεπόταν 
η παύση της ποινικής δίωξης (ή η μη συνέχιση της τυχόν ασκηθεί-
σας ποινικής δίωξης), αν ανάμεσα στον δράστη του αδικήματος 
της αποπλάνησης ανηλίκου νεότερου των 15 ετών και το θύμα 
είχε τελεστεί γάμος.

Συνεχίζοντας την τακτική των τελευταίων εκδόσεων του Ποι-
νικού Κώδικα, το κείμενο εμπλουτίζεται και στην παρούσα έκδο-
ση με νέα εκτεταμένη σχετική νομοθεσία, και συγκεκριμένα με τα 
άρθρα 9-20 του Ν. 4509/2017 (ήτοι τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
Γ΄ του νόμου, στο οποίο περιέχονται οι “Κανόνες εκτέλεσης των 
μέτρων θεραπείας των άρθρων 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα”), 
καθώς και το άρθρο 40 του ίδιου νόμου (περί της εκτάσεως της 
ποινικής ευθύνης ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λει-
τουργών, οι οποίοι εργάζονται σε δημόσιες παιδοψυχιατρικές 
μονάδες και ενεργούν στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έρευ-
νας που διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό για την διακρίβωση 
κακοποίησης ανηλίκου).

Θωμάς Σάμιος 
Απρίλιος 2018
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 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 186312/3.12.2001
της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Προς: Τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Χώρας

Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχθηκε την από 
1.1.2002 αντικατάσταση του κυκλοφορούντος νομίσματος με ευ-
ρώ, γι’ αυτό εξέδωκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 
5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1103/1997 του Συμβουλίου της 17.6.1997, 
το νόμο 2943/ 12.9.2001, με τα άρθρα 3 έως και 6 του οποίου 
ρυθμίζονται θέματα που ανακύπτουν ως προς τον τρόπο υπολο-
γισμού στο χώρο της Δικαιοσύνης του νέου νομίσματος.
Ειδικότερα με το άρθρο 5 του ανωτέρω νόμου [...] ορίζεται ο τρό-
πος αναπροσαρμογής και ιδία της στρογγυλοποίησης του προκύ-
πτοντος ποσού από τη μετατροπή των δραχμών σε ευρώ.
Εν όψει αυτών προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε:
[...]
Δ. Ότι η αντιστοιχία σε ευρώ των εγκατεσπαρμένων σε διάφορους 
ποινικούς νόμους χρηματικών ποινών και προστίμων είναι από 
1.1.2002 η ακόλουθη:

 Χρηματική ποινή
 Δραχμές Ευρώ
 1.000  δρχ. 2,90  ευρώ 
 2.000  δρχ. 5,90  ευρώ 
 3.000  δρχ. 8,80  ευρώ 
 4.000  δρχ. 12  ευρώ 
 5.000  δρχ. 15  ευρώ 
 6.000  δρχ. 18  ευρώ 
 7.000  δρχ. 21  ευρώ 
 8.000  δρχ. 23  ευρώ 
 9.000  δρχ. 26  ευρώ 
 10.000  δρχ. 29  ευρώ 
 50.000  δρχ. 150  ευρώ 
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 100.000  δρχ. 290  ευρώ 
 150.000  δρχ. 440  ευρώ 
 200.000  δρχ. 590  ευρώ 
 300.000  δρχ. 880  ευρώ 
 400.000  δρχ. 1.200  ευρώ 
 500.000  δρχ. 1.500  ευρώ 
 600.000  δρχ. 1.800  ευρώ 
 700.000  δρχ. 2.100  ευρώ 
 800.000  δρχ. 2.300  ευρώ 
 900.000  δρχ. 2.600  ευρώ 
 1.000.000  δρχ. 2.900  ευρώ 
 1.500.000  δρχ. 4.400  ευρώ 
 2.000.000  δρχ. 5.900  ευρώ 
 2.500.000  δρχ. 7.300  ευρώ 
 3.000.000  δρχ. 8.800  ευρώ 
 4.000.000  δρχ. 12.000  ευρώ 
 5.000.000  δρχ. 15.000  ευρώ 
     

 Πρόστιμο
 Δραχμές Ευρώ
 10.000  δρχ. 29  ευρώ 
 20.000  δρχ. 59  ευρώ 
 30.000  δρχ. 88  ευρώ 
 40.000  δρχ. 120  ευρώ 
 50.000  δρχ. 150  ευρώ 
 60.000  δρχ. 180  ευρώ 
 70.000  δρχ. 210  ευρώ 
 80.000  δρχ. 230  ευρώ 
 90.000  δρχ. 260  ευρώ 
 100.000  δρχ. 290  ευρώ 
 150.000  δρχ. 440  ευρώ 
 200.000  δρχ. 590  ευρώ 



Πίνακας νομοθετικών μεταβολών*

Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική μεταβολή
5 άρ. 2 Ν. 4267/2014

8 άρ. δεύτερο παρ. 4 Ν. 4268/2014
άρ. 3 Ν. 4267/2014
άρ. πρώτο παρ. ΙΕ υποπαρ. ΙΕ.3 Ν. 4254/2014
άρ. 2 παρ. 1 Ν. 4198/2013
άρ. δεύτερο παρ. 1 Ν. 3625/2007
άρ. 40 παρ. 3 Ν. 3251/2004
άρ. 11 παρ. 2 Ν. 3064/2002

13 άρ. δεύτερο παρ. 1 Ν. 4411/2016
άρ. 2 παρ. 1 N. 2479/1997
άρ. 1 παρ. 1 N. 2408/1996
άρ. 2 N. 1805/1988

17 άρ. 20 παρ. 5β Ν. 2331/1995

18 άρ. 2 παρ. 1 Ν. 3189/2003

38 άρ. 21 παρ. 1 Ν. 4509/2017
39 άρ. 21 παρ. 1 Ν. 4509/2017
40 άρ. 21 παρ. 1 Ν. 4509/2017
41 άρ. 21 παρ. 1 Ν. 4509/2017
50 άρ. 1 παρ. 12 στοιχ. Β´ Ν. 2207/1994

51 άρ. 2 παρ. 2 Ν. 3189/2003

54 άρ. 2 Ν. 4322/2015
άρ. 1 Ν. 3860/2010
άρ. 2 παρ. 3 Ν. 3189/2003

56 άρ. 20 Ν. 4356/2015
άρ. 3 Ν. 4322/2015
άρ. 12 παρ. 3 Ν. 4312/2014
άρ. 5 παρ. 1 Ν. 3904/2010
άρ. 28 παρ. 1 N. 2915/2001

57 άρ. 1 παρ. 1 N. 2145/1993
άρ. 9 N. 663/1977
άρ. 1 Ν.Δ. 790/1970

* Με έντονα στοιχεία σημειώνονται οι νομοθετικές μεταβολές που 
επήλθαν με τους πρόσφατους νόμους 4509/2017 και 4531/2018.
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61 άρ. 10 παρ. 3 Ν. 4285/2014

67 άρ. 4 Ν. 4267/2014

69 άρ. 1 Ν. 4509/2017
70 άρ. 2 Ν. 4509/2017

70Α άρ. 3 Ν. 4509/2017
73 άρ. 11 παρ. 8 Ν. 3064/2002 

άρ. 1 Ν.Δ. 1160/1972

74 άρ. 4 Ν. 4322/2015
άρ. 23 παρ. 1-2 Ν. 4055/2012
άρ. 6 παρ. 1-2 Ν. 3090/2002
άρ. 12 παρ. 1 N. 2721/1999
άρ. 20 παρ. 1 N. 2521/1997
άρ. 1 παρ. 2 N. 2408/1996 
άρ. 20 παρ. 3 N. 2331/1995
άρ. 1 N. 1941/1991
άρ. 1 N. 410/1976

76 άρ. 6 παρ. 1 Ν. 4478/2017

79 άρ. 2 παρ. 1 Ν. 4531/2018
άρ. 10 παρ. 1 Ν. 4285/2014
άρ. 66 Ν. 4139/2013
άρ. 23 παρ. 1 Ν. 3719/2008

81Α άρ. 21 Ν. 4356/2015
άρ. 10 παρ. 2 Ν. 4285/2014

82 άρθρο πρώτο παρ. ΙΓ´ υποπαρ. 1 αριθμ. 1-4 N. 
4093/2012

άρ. 1 Ν. 3904/2010
άρ. 16 παρ. 1 Ν. 3772/2009
άρ. 16 παρ. 4 Ν. 3727/2008
Υ.Α. 50492/2008 (Οικ. – Δικ.)
άρ. 13 παρ. 1 N. 2721/1999
άρ. 2 παρ. 2 N. 2479/1997
άρ. 1 παρ. 3 N. 2408/1996
άρ. 1 παρ. 1α N. 2207/1994
άρ. 1 παρ. 2-3 N. 2145/1993
άρ. 2 N. 1941/1991
άρ. 1 Ν. 1419/1984

86 άρ. 1 παρ. 12 στοιχ. Β´ Ν. 2207/1994
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323Α άρ. 2 παρ. 3 Ν. 4531/2018
άρ. 2 παρ. 3-4 Ν. 4198/2013
άρ. 40 Ν. 3984/2011
άρ. δεύτερο παρ. 4-5 Ν. 3875/2010
άρ. δεύτερο παρ. 4 Ν. 3625/2007
άρ. 1 Ν. 3064/2002

323Β άρ. δεύτερο παρ. 5 Ν. 3625/2007

324 άρ. 2 N. 1272/1982
άρ. 11 N. 410/1976

326 άρ. 6 παρ. 7 Ν. 3090/2002

327 άρ. 3 N. 1272/1982

331 άρ. 24 παρ. 3 στοιχ. δ´ Ν. 4055/2012
άρ. 4 Ν.Δ. 4090/1960

333 άρ. 2 παρ. 4 Ν. 4531/2018
άρ. 4 N. 1272/1982

334 άρ. 61 παρ. 2 Ν. 4509/2017
άρ. 71 Ν. 4139/2013
άρ. 12 N. 410/1976

Τίτλος 
κεφ. 
ΙΘ´ 

(ΕιδΜ)

άρ. 8 Ν. 1419/1984

336 άρ. 8 παρ. 1 Ν. 3500/2006
άρ. 9 N. 1419/1984

337 άρ. 23 παρ. 4 Ν. 3896/2010
άρ. 3 παρ. 1 Ν. 3727/2008
άρ. 10 παρ. 1 N. 1419/1984

338 άρ. 3 παρ. 2-3 Ν. 3727/2008
άρ. δεύτερο παρ. 6 Ν. 3625/2007
άρ. 8 παρ. 2 Ν. 3500/2006
άρ. 2 Ν. 3064/2002
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2. Το ίδιο δικαστήριο, κάθε έτος, τηρώντας την ίδια διαδικασία, 
αποφασίζει αν το θεραπευτικό μέτρο που έχει επιβληθεί πρέπει 
να εξακολουθήσει ή να αντικατασταθεί με άλλο. Μπορεί όμως και 
οποτεδήποτε, με αίτηση του εισαγγελέα, του θεραπευομένου ή 
της διεύθυνσης της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο, μετά από 
εισήγηση του θεράποντος ιατρού, να διατάξει την άρση ή την 
αντικατάστασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, απαι-
τείται να υπάρχει στην απόφαση ειδική αιτιολογία ως προς την 
ανάγκη διατήρησης του θεραπευτικού μέτρου. Νέα αίτηση μπο-
ρεί να υποβληθεί μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την 
απόρριψη της προηγούμενης.
3. Στη διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του 
παρόντος άρθρου, καθώς και ενώπιον του Εφετείου σε περίπτω-
ση άσκησης έφεσης, αν ο θεραπευόμενος δεν έχει συνήγορο, διο-
ρίζεται συνήγορος αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

70Α Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω 
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. 1. Αν κάποιος τέλεσε 

αξιόποινη πράξη λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που 
μειώνει σημαντικά τον καταλογισμό του (άρθρο 36 παράγραφος 
1) και η πράξη του απειλείται με ποινή στερητική της ελευθερίας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους, το δικαστήριο, εκτός από την επιβο-
λή μειωμένης ποινής (άρθρο 83), διατάσσει την εισαγωγή του σε 
ψυχιατρικό παράρτημα καταστήματος κράτησης ή, σε περίπτωση 
αναστολής εκτέλεσης της ποινής του, τα θεραπευτικά μέτρα της 
παραγράφου 3 του άρθρου 69, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει ο κίν-
δυνος της παραγράφου 1 του άρθρου 69. Οι παράγραφοι 2 και 4 
του άρθρου 69 έχουν και στην περίπτωση αυτή εφαρμογή.
2. Η εκτέλεση του μέτρου γίνεται αμέσως μετά από την έκδοση 
της απόφασης, με φροντίδα της εισαγγελικής αρχής.
3. Το άρθρο 70 εφαρμόζεται αναλόγως. Μετά την ολοκλήρωση 
του θεραπευτικού μέτρου, ο καταδικασθείς εκτίει την ποινή του, 
εφόσον δεν έχει ανασταλεί η εκτέλεσή της. Από την ποινή αφαι-
ρείται ο χρόνος νοσηλείας στο ψυχιατρικό παράρτημα καταστή-
ματος κράτησης ή στις μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της 
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παραγράφου 3 του άρθρου 69. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
του τόπου εκτέλεσης του μέτρου μπορεί όμως να διατάξει τη μη 
έκτιση της ποινής, αν το έγκλημα για το οποίο επιβλήθηκε είναι 
πλημμέλημα.
Σχετική νομοθεσία
• Στα άρθρα 9-20 («Κεφάλαιο Γ΄: Κανόνες εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας 
των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα») του Ν. 4509/2017 (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 
αναγνωρισμένοι κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Καμία επιμέρους πράξη δεν πρέπει να προσβάλει την αξιοπρέπεια του ατό-
μου ή να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. – 3. Θέματα που δεν 
ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο αντιμετωπίζονται με βάση τον Κώδικα 
Ιατρικής Δεοντολογίας, τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, τα πρω-
τόκολλα ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και με αναλογική εφαρμογή των 
διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα, εφόσον αυτή δεν προσκρούει 
στους επιδιωκόμενους 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 
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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 
γίνεται με έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
προς τον Διευθυντή 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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Υγείας και αποστέλλεται στα πρωτοδικεία και εφετεία της χώρας και στις 
αντίστοιχες εισαγγελίες, καθώς και στους Διευθυντές όλων των μονάδων 
του καταλόγου. – 3. Μεταξύ περισσότερων μονάδων που ανήκουν στην 
ίδια κατηγορία, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, αρχικώς ή στη συνέ-
χεια, 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 Διευθυντή του ειδικού ή κοινού ψυχιατρικού τμήμα-
τος δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου (άρθρο 69 παράγραφος 
3 περιπτώσεις α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα) συνοδεύεται από πλήρες 
αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος ή διάταξης του ανακρι-
τή ή απόφασης 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 ατομικών στοιχείων (στοιχεία ταυτότητας, τόπος τελευταίας 
διαμονής, νόμιμος αντιπρόσωπος ή πρόσωπα επικοινωνίας, θρήσκευμα 
κ.ά.), γ) καταγραφή χρημάτων και εγγράφων (δελτίου ταυτότητας, βιβλια-
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ρίου 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 ιδιότη-
τας του πρόσφυγα, διαβατηρίου και ευρωπαϊκής κάρτας υγείας (Ε111) κ.ά.) 
και φύλαξη αυτών αν συντρέχει λόγος, δ) εξέταση ιατρική και ψυχιατρική, 
ε) τήρηση ηλεκτρονικού ή έγγραφου ιατρικού φακέλου, στ) συνέντευξη με 
κοινωνικό λειτουργό, ζ) τήρηση φακέλου από την κοινωνική υπηρεσία. – 3. 
Η δαπάνη θεραπείας καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του ατόμου 
και, εφόσον δεν υπάρχει, από το κράτος. – 4. Η μονάδα, αμέσως μετά την ει-
σαγωγή, παραδίδει στον θεραπευόμενο, σε γλώσσα που κατανοεί, έντυπο 
με κατάλογο των βασικών του δικαιωμάτων, όπως προσδιορίζονται στον 
Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τον Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας, τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, το Σωφρονιστικό 
Κώδικα και τα πρωτόκολλα ψυχιατρικής φροντίδας. – 5. Κατά την παραμο-
νή του ατόμου για θεραπεία τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία και βιβλία 
κατά τις κείμενες διατάξεις και επιπλέον βιβλίο καταγραφής των χρησιμο-
ποιηθέντων μέσων αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας του 
παρόντος νόμου.
Άρθρο 14: Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης. 1. Για 
την έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης σε τακτά 
χρονικά διαστήματα σε εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή σε 
εξωτερικό ιατρείο δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου (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) 
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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) Διευθυντής της μονάδας όπου εκτε-
λείται το μέτρο, ύστερα από εισήγηση του θεράποντος ψυχιάτρου. Η χο-
ρήγηση της άδειας υπογράφεται από αυτόν και τον Διοικητή 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 πρό-
σωπο ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του. – 3. Σε περίπτωση παραβίασης 
της άδειας ή φυγής ενημερώνονται αμέσως οι αστυνομικές αρχές και ο 
αρμόδιος εισαγγελέας. Ο θεραπευόμενος δεν θεωρείται κρατούμενος 
σύμφωνα με την έννοια των άρθρων 172 και 173 του Ποινικού Κώδικα. Το 
προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει σε περίπτωση θεραπείας σε ψυχιατρικό 
παράρτημα καταστήματος κράτησης. – 4. Μέσα αυξημένης ψυχιατρικής 
φροντίδας και ασφάλειας, όπως η προστατευτική απομόνωση και ο σω-
ματικός περιορισμός, μπορούν να ληφθούν μόνο για όσους εκδηλώνουν 
αυτοκαταστροφική ή βίαιη συμπεριφορά, εναντίον του προσωπικού ή 
τρίτων. Τα μέσα του προηγούμενου εδαφίου αποφασίζονται και εφαρμό-
ζονται, 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 Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές 
Διαταραχές, αφού προηγηθούν και αποτύχουν τεχνικές αποκλιμάκωσης 
της βίαιης συμπεριφοράς. – 5. Απαγορεύεται απολύτως η λήψη μέσων, 
όπως η στείρωση, λοβοτομή και άλλες ανάλογες επεμβάσεις ή θεραπείες 
οι οποίες προξενούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις στην υγεία του ατόμου.
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 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας. Ο 
τρόπος οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ανωτέρω τμημάτων 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών. – 2. Τα τμήματα του 
παρόντος άρθρου στελεχώνονται από διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα 
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που αποτελείται από ψυχιάτρους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, εργοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. – 3. Το διοικητικό προσωπικό και 
το προσωπικό φύλαξης που υπηρετεί στα τμήματα του παρόντος άρθρου, 
λαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με το περιεχόμενο των υποχρεώ-
σεών του και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του πριν από την ανά-
ληψη των καθηκόντων αυτών.
Άρθρο 18: Αρμοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού. 1. Στις Εισαγγελίες 
Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Εισαγγελίες στην 
περιφέρεια των οποίων λειτουργεί ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού 
ή γενικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικό τμήμα τέτοιου νοσοκομείου ή στις 
οποίες εκτελούνται τα μέτρα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα, στην αρχή κάθε δικαστικού έτους, με 
απόφαση του διευθύνοντος την Εισαγγελία, ορίζεται ένας Εισαγγελέας 
ή Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, ως αρμόδιος: α) 
για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν μέτρο των 
άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα, β) για την εποπτεία της λειτουρ-
γίας του ειδικού τμήματος του δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκο-
μείου και γ) για το συντονισμό και τη συνεργασία της Εισαγγελίας με τη 
Διεύθυνση της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο που προβλέπεται στα 
άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο 
δικαστικό έλεγχο της διάρκειας του μέτρου (ανά έτος εξακολούθηση, πα-
ράταση του μέγιστου χρόνου διάρκειας) και την εισαγωγή στο Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο των αιτήσεων για άρση ή αντικατάστασή του. – 2. Οι 
αρμοδιότητες της παραγράφου 1 ασκούνται με προσωπική παρουσία του 
εισαγγελικού λειτουργού στη μονάδα, την οποία επισκέπτεται τουλάχιστον 
μία (1) φορά τον μήνα για να διαπιστώσει τη νόμιμη εκτέλεση του επιβλη-
θέντος μέτρου, να ενημερωθεί από το προσωπικό, να συνεργασθεί με τον 
επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό και να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα. – 3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εισαγγελέας μπο-
ρεί να ζητήσει τη διατύπωση γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου της 
μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο σχετικά με την εφαρμοζόμενη θερα-
πευτική αγωγή και ιδίως σχετικά με την αναγκαιότητα μέσων αυξημένης 
ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας.
Άρθρο 19: Έλεγχος της εκτέλεσης των μέτρων. 1. Η είσοδος στις μονάδες 
εκτέλεσης των μέτρων της παραγράφου 3 του άρθρου 69 και της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 70Α του Ποινικού Κώδικα για την πραγματοποίηση 
ελέγχου σχετικά με πιθανή παραβίαση δικαιωμάτων των θεραπευομένων 
επιτρέπεται: α) στο Συνήγορο του Πολίτη, β) στο Σώμα Επιθεώρησης και 
Ελέγχου καταστημάτων κράτησης, ειδικά για τα ψυχιατρικά τμήματα των 
καταστημάτων κράτησης, γ) στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας 
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Πρόνοιας, ειδικά για τις μονάδες που λειτουργούν εντός ψυχιατρικών ή γε-
νικών νοσοκομείων, τα Κέντρα ψυχικής υγείας και τις κινητές μονάδες ψυχι-
κής υγείας, δ) στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων 
των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας και ε) σε κάθε 
άλλη αρχή που της παραχωρείται δικαίωμα ελέγχου με ειδική διάταξη νό-
μου. – 2. Όσοι έχουν ελεγκτική αρμοδιότητα σύμφωνα με την παράγραφο 
1 μπορούν να διενεργούν τη σχετική έρευνα και χωρίς προειδοποίηση, με 
επισκέψεις στις μονάδες εκτέλεσης του μέτρου, να ζητούν έγγραφες ή προ-
φορικές πληροφορίες από τον Διευθυντή και το προσωπικό της μονάδας 
και να καλούν σε ακρόαση τους θεραπευομένους. Ο Διευθυντής υποχρε-
ούται να διευκολύνει την έρευνα και δεν μπορεί να αντιτάξει το ιατρικό 
απόρρητο, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, οι ελέγχοντες διαφυλάσσουν 
έναντι τρίτων. – 3. Μετά τον έλεγχο συντάσσεται έκθεση, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει συστάσεις προς τη διεύθυνση της μονάδας και αποστέλλεται 
προς αυτήν, τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον επόπτη Εισαγγελέα.
Άρθρο 20: Λήξη των μέτρων. 1. Τα μέτρα λήγουν όταν εκλείψει ο θεραπευτι-
κός λόγος για τον οποίο επιβλήθηκαν. – 2. Η άρση των μέτρων αποφασίζεται 
από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελούνται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 70Α του Ποινικού Κώδικα και παραγγέλλεται 
από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος διαβιβάζει και αντίγραφο της σχετι-
κής απόφασης στον Διευθυντή της μονάδας όπου εκτελούνται τα μέτρα για 
να τεθεί στον φάκελο του θεραπευομένου. – 3. Ο επιστημονικός Διευθυντής 
της μονάδας ενημερώνει τον Τομέα Ψυχικής Υγείας του τόπου διαμονής του 
ατόμου στο οποίο είχε επιβληθεί κάποιο από τα μέτρα των άρθρων 69 και 
70Α του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος μεριμνά για τη συνέχεια της φροντίδας, 
καθώς και για την ομαλή επάνοδο και προσαρμογή του στο κοινωνικό, επαγ-
γελματικό και οικογενειακό του περιβάλλον, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.» 
• Στο άρθρο 21 (Κεφάλαιο Δ΄: «Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις») 
του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) ορίζονται τα εξής: «1. Από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 38 έως 41 του 
Ποινικού Κώδικα και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου. – 2. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, στην πε-
ριφέρεια του οποίου εκτελείται η ποινή που προβλέπεται στα καταργούμενα 
άρθρα 38 έως 41 του Ποινικού Κώδικα, αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή μετά 
από αίτηση του κρατουμένου σχετικά με την αντικατάσταση της ποινής από 
το μέτρο του άρθρου 70Α του Ποινικού Κώδικα. Η ποινή της φυλάκισης ή της 
κάθειρξης που έχει επιβάλλει το δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του καταργούμε-
νου άρθρου 40 του Ποινικού Κώδικα, εκτελείται σύμφωνα με όσα ορίζει το 
άρθρο 70Α του Ποινικού Κώδικα, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου θερα-
πείας. – 3. Μέτρο που έχει επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ποινικού 
Κώδικα και δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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παρόντος νόμου. Εντός τριών (3) μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, ο Εισαγγελέας που ορίζεται στο άρθρο 18, εξετάζει όλους του φακέλους 
των προσώπων που τελούν υπό το καθεστώς του άρθρου 69 του Ποινικού 
Κώδικα. – 4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 17, 
ως ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικό 
τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου νοείται το ανήκον στο 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “Δαφνί”, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
“Δρομοκαΐτειο” και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.»

71 Eισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό 
κατάστημα. 1. Aν κάποιος καταδικαστεί: α) για κακούργημα 

ή πλημμέλημα που ο νόμος το τιμωρεί με ποινή φυλάκισης πά-
νω από έξι μήνες και που μπορεί ν’ αποδοθεί σε κατάχρηση οινο-
πνευματωδών ποτών ή άλλων ναρκωτικών μέσων, ή β) για έγκλη-
μα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης, κατά το άρθρο 193, το δικαστή-
ριο μπορεί να διατάξει την εισαγωγή του σε ειδικό θεραπευτικό 
κατάστημα, αν πρόκειται για πρόσωπο που κάνει καθ’ έξη κατά-
χρηση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ναρκωτικών μέσων.
2. H εισαγωγή στο θεραπευτικό κατάστημα επακολουθεί την έκτι-
ση της ποινής και η παραμονή σ’ αυτό διαρκεί όσο χρόνο απαιτεί 
ο σκοπός της, ποτέ όμως περισσότερο από μία διετία. Tην απόλυ-
ση πριν από τη διετία την αποφασίζει το δικαστήριο των πλημμε-
λειοδικών στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα 
με πρόταση της διεύθυνσής του.

72 Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας. 1. Aν η πράξη για την 
οποία κάποιος κηρύχθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε φυλάκι-

ση μπορεί να αποδοθεί στη φυγοπονία του ή στη ροπή του για άτα-
κτη ζωή, το δικαστήριο μπορεί, στις περιπτώσεις που ο νόμος ειδι-
κά καθορίζει, να διατάξει, εκτός από την ποινή που του επιβλήθη-
κε, και την παραπομπή του σε επανορθωτικό κατάστημα εργασίας.
2. H εισαγωγή στο κατάστημα εργασίας επακολουθεί την έκτιση 
της ποινής. H διάρκεια της παραμονής σ’ αυτό δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη από ένα έτος ούτε ανώτερη από πέντε έτη.
3. Aφού συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο και ακολούθως κάθε έτος 
το δικαστήριο των πλημμελειοδικών στην περιφέρεια του οποί-
ου βρίσκεται το κατάστημα αποφασίζει με αίτηση της διεύθυν-
σής του ή του εισαγγελέα αν ο κρατούμενος πρέπει να απολυθεί.
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επιλογή του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώμα-
τος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής[,] γενεαλογικών καταβολών, θρη-
σκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χα-
ρακτηριστικών φύλου το πλαίσιο ποινής διαμορφώνεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση πλημμελήματος, που τιμωρείται με φυλάκιση 
έως ένα (1) έτος, το κατώτερο όριο της ποινής αυξάνεται στους 
έξι (6) μήνες και το ανώτερο όριο αυτής στα δύο (2) έτη. Στις λοι-
πές περιπτώσεις πλημμελημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξά-
νεται κατά ένα (1) έτος.
β) Στην περίπτωση κακουργήματος, που το προβλεπόμενο πλαίσιο 
ποινής ορίζεται σε πέντε (5) έως δέκα (10) έτη, το κατώτερο όριο 
ποινής αυξάνεται κατά δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις κακουρ-
γημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά τρία (3) έτη.
γ) Στην περίπτωση εγκλήματος, που τιμωρείται με χρηματική ποι-
νή, το κατώτερο όριο αυτής διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση μετατροπής της ποινής φυλάκισης που έχει επιβλη-
θεί κατά τα παραπάνω, το ποσό της μετατροπής δεν μπορεί να εί-
ναι κατώτερο από το διπλάσιο του κατώτατου ορίου του προβλε-
πόμενου ποσού μετατροπής

82 Mετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών. 1. H 
περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα 

έτος μετατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο. Η περιοριστι-
κή της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από ένα έτος και 
δεν υπερβαίνει τα δύο μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν 
ο δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο με απόφασή του ει-
δικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για 
να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πρά-
ξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη 
από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματι-
κή ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολο-
γημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί 
ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.
2. Το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη η προσωπική και οικονομική κα-
τάσταση του δράστη, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνο-
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νται υπόψη τα καθαρά έσοδα που έχει από την εργασία του κα-
τά μέσο όρο κάθε ημέρα, άλλα εισοδήματα και η περιουσία του, 
καθώς και οι οικογενειακές του υποχρεώσεις. Άλλες υποχρεώσεις 
του μπορούν επίσης να συνυπολογισθούν από το δικαστήριο.
3. Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) 
ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και κάθε ημέρα κράτησης σε ποσό 
από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των και Οικονομικών μπορεί να αυξομειώνονται τα προβλεπόμε-
να ποσά μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών.
4. Μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το 
δικαστήριο εκτιμά αν εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να κα-
ταβάλει αμέσως το σύνολο του ποσού της μετατροπής. Αν διαπι-
στωθεί ότι υπάρχει αδυναμία άμεσης καταβολής ή ότι η καταβολή 
θα συνεπαγόταν την αδυναμία καταβολής της αποζημίωσης στο 
θύμα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσμία, από δύο ως τρία έτη, 
ώστε μέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το 
πιο πάνω ποσό σε δόσεις που ορίζει το ίδιο δικαστήριο. 
5. Αν εκείνος που καταδικάστηκε δηλώσει ότι δεν θα μπορέσει 
να καταβάλει το ποσό της μετατροπής μέσα στην προθεσμία της 
προηγούμενης παραγράφου, το δικαστήριο μετατρέπει περαιτέ-
ρω τη χρηματική ποινή ή το πρόστιμο, εν όλω ή εν μέρει, σε πα-
ροχή κοινωφελούς εργασίας, εφόσον συμφωνεί ή το ζητά εκείνος 
που καταδικάστηκε. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει 
και τον αριθμό των ωρών κοινωφελούς εργασίας που κυμαίνο-
νται από 100 έως 240 ώρες για ποινή ώς ένα έτος, 241 έως 480 
ώρες για ποινή από ένα έως δύο έτη, 481 έως 720 ώρες για ποινή 
από δύο έως τρία έτη, 721 έως 960 ώρες για ποινή από τρία έως 
τέσσερα έτη και 961 έως 1.200 ώρες για ποινή από τέσσερα έως 
πέντε έτη, ενώ προσδιορίζει και προθεσμία όχι μεγαλύτερη από 
πέντε έτη για την εκτέλεσή τους.
6. Η κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή σε υπηρεσίες 
του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομι-
κών προσώπων του δημόσιου τομέα ή σε μη κερδοσκοπικά κοι-
νωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και άλλα, τα οποία 
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ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών. 
Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών προς τον πα-
θόντα, αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του. Την εκτέλεση της κοι-
νωφελούς εργασίας επιβλέπει ο επιμελητής κοινωνικής αρωγής, 
εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά. Με την ίδια υπουρ-
γική απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της παροχής κοινω-
φελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης 
της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
7. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλι-
πώς ή πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλε-
σης της ποινής μπορεί, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σο-
βαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικα-
σθέντα, το βαθμό της υπαιτιότητάς του και το τμήμα της ποινής 
που εκτίθηκε, να: α) προβεί σε προειδοποίηση εκείνου που κα-
ταδικάστηκε, β) παρατείνει την προθεσμία για την εκτέλεση της 
εργασίας μέχρι ένα επιπλέον έτος, γ) επιτρέψει την εκτέλεση της 
χρηματικής ποινής ή του προστίμου, που είχαν αρχικά επιβληθεί 
μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, αφού 
αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη εκτελεσθείσα ποινή 
παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσε-
ρις ώρες εργασίας μία ημέρα, δ) αυξήσει ή περιορίσει τον αριθμό 
ωρών παροχής κοινωφελούς εργασίας μέσα στα όρια που αντι-
στοιχούν στη διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής που 
επιβλήθηκε αρχικά, ε) διατάσσει την έκτιση στερητικής της ελευ-
θερίας ποινής ενός έως τριών μηνών για ποινή παροχής κοινω-
φελούς εργασίας έως 240 ωρών, δύο έως πέντε μηνών για ποι-
νή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 240 και έως 
480 ωρών, τεσσάρων έως οκτώ μηνών για ποινή παροχής κοινω-
φελούς εργασίας μεγαλύτερης των 480 ωρών και έως 720 ωρών, 
επτά έως δώδεκα μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασί-
ας μεγαλύτερης των 720 ωρών και έως 960 ωρών και έντεκα έως 
δεκαεπτά μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγα-
λύτερης των 960 ωρών, στ) διατάσσει την έκτιση της στερητικής 
της ελευθερίας ποινής που είχε επιβληθεί πριν από τη μετατροπή.
8. Αν μετά τη μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής σε 
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χρηματική ή πρόστιμο, επέρχεται ουσιώδης αλλαγή των όρων 
της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης εκείνου που κατα-
δικάστηκε, αυτός μπορεί να ζητήσει από το ίδιο δικαστήριο προ-
θεσμία ή διεύρυνση της προθεσμίας καταβολής της χρηματικής 
ποινής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, ή τροποποί-
ηση του ύψους της μετατροπής ή ακόμη μετατροπή της χρηματι-
κής ποινής σε προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο μέτρο που 
ορίζει το δικαστήριο. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι συνέπει-
ες της μη εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων.
9. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που μετατράπηκε σε χρη-
ματική ή πρόστιμο ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, διατηρεί 
το χαρακτήρα της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής και μετά 
τη μερική ή ολική απότιση της ποινής στην οποία έχει μετατραπεί.
10. Η μετατροπή κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποκλείε-
ται στις περιπτώσεις καταδίκης για κακούργημα εμπορίας ναρκω-
τικών. Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων, 
που αποκλείουν ή ρυθμίζουν με άλλο τρόπο τη μετατροπή των 
στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές ή πρόστιμα ή 
καθορίζουν αλλιώς την έννοια της μετατροπής καταργούνται με 
την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου.
11. Η εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν προϋποθέτει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση. 
12. Αν το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί περί μετατροπής 
ποινής στερητικής της ελευθερίας, αυτός που καταδικάστηκε, με 
αίτησή του στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, μπορεί να 
ζητήσει τη μετατροπή.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 13 («Μετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων») του N. 
4322/2015 («Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των κατα-
στημάτων κράτησης Γ´ τύπου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α´ 42/27.4.2015) 
ορίζονται τα εξής: «1. Ανεκτέλεστες ποινές στερητικές της ελευθερίας που 
δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη και έχουν επιβληθεί με δικαστικές αποφά-
σεις, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες πριν από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος νόμου και δεν έχουν μετατραπεί σε χρηματικές, μετατρέπονται σε 
χρηματικές ποινές, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος που υποβάλ-
λεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στον αρμόδιο για την εκτέλεση 
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των ποινών εισαγγελέα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από 
τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η μετατροπή αποκλείεται, αν η ποινή έχει 
περιληφθεί ή μπορεί να περιληφθεί σε συνολική ποινή κάθειρξης που εξα-
κολουθεί να ισχύει. – 2. Για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετάκλη-
τα το δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ύστερα από 
κλήτευση του αιτούντος. Ο αιτών μπορεί να παραιτηθεί από την κλήτευ-
ση, καθώς και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετι-
κή δήλωση στην αίτησή του ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγ-
γελέα ή το δικαστήριο. Κατά τη μετατροπή των ποινών του παρόντος άρ-
θρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου 82 
του Ποινικού Κώδικα. – 3. Μετά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 
1, δεν επιτρέπεται η άσκηση από τον καταδικασθέντα οποιουδήποτε τακτι-
κού ή έκτακτου ενδίκου μέσου κατά της απόφασης που επέβαλε την κατά 
τα άνω ποινή ή η άσκηση αίτησης ακύρωσης της διαδικασίας ή της από-
φασης. Αν ασκηθεί τέτοιο ένδικο μέσο ή βοήθημα, κηρύσσεται απαράδε-
κτο σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»
• Στο άρθρο 41 παρ. 3 του Ν. 4264/2014 («Άσκηση εμπορικών δραστηρι-
οτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α´ 118/15.5.2014) 
ορίζονται τα εξής: «Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 
του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται και στην περίπτωση μετατροπής ποινών 
φυλάκισης από τρία έως και πέντε έτη που επιβλήθηκαν αμετάκλητα μέχρι 
τη δημοσίευση του ν. 4093/2012. Για τη μετατροπή αποφασίζει αμετάκλητα 
το Δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, ύστερα από κλή-
τευση του αιτούντος. Κατά τη μετατροπή εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα.»
• Στο άρθρο 82 του Ν. 4139/2013 («Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 
και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α´ 74/20.3.2013) ορίζονται τα εξής: «Παροχή 
κοινωφελούς εργασίας. Όποιος έχει καταδικαστεί πριν την έναρξη ισχύος 
του ν. 3904/2010 (Α´ 218) σε ποινή φυλάκισης που έχει μετατραπεί περαιτέ-
ρω σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και συνεχίζει να την παρέχει, μπορεί 
(μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του νόμου) να υποβάλλει αίτηση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του 
τόπου εκτέλεσης της ποινής, ο οποίος με απόφασή του διατάσσει την από-
λυσή του, εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ωρών, σύμ-
φωνα με το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα.» (βλ. και «Διόρθωση σφάλμα-
τος στο Άρθρο 98 στο ν. 4139/2013» – ΦΕΚ Α´ 92/19.4.2013).
• Στο άρθρο 3 του Ν. 4043/2012 («Μέτρα για τη βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α´ 
25/13.2.2012), ως έχει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 326 παρ. 13 
του Ν. 4072/2012, ορίζονται τα εξής: «1. Ποινές φυλάκισης που δεν έχουν 
μετατραπεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έχουν επιβλη-
θεί για πλημμελήματα, με αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν πριν από τη δη-
μοσίευση του νόμου, μετατρέπονται σε χρηματικές, ύστερα από αίτηση 
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του καταδικασθέντος που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο 
στον αρμόδιο για την εκτέλεση των ποινών εισαγγελέα, μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η μετα-
τροπή αποκλείεται, αν η ποινή φυλάκισης έχει περιληφθεί ή μπορεί να πε-
ριληφθεί σε συνολική ποινή κάθειρξης που εξακολουθεί να ισχύει. – 2. Για 
τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετάκλητα το δικαστήριο που εξέ-
δωσε την καταδικαστική απόφαση, ύστερα από κλήτευση του αιτούντος. 
Ο αιτών μπορεί να παραιτηθεί από την κλήτευση, καθώς και να εκπροσω-
πηθεί από συνήγορο, εφόσον προβεί σε σχετική δήλωση στην αίτησή του 
ή σε μεταγενέστερο έγγραφο προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο. Κατά 
τη μετατροπή των ποινών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα. – 3. Με-
τά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1, δεν επιτρέπεται η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα οποιουδήποτε τακτικού ή έκτακτου ένδικου μέ-
σου κατά της απόφασης που επέβαλε την κατά τα άνω ποινή ή η άσκηση 
αίτησης ακύρωσης της διαδικασίας ή της απόφασης. Αν ασκηθεί τέτοιο έν-
δικο μέσο ή βοήθημα, κηρύσσεται τούτο απαράδεκτο σύμφωνα με το άρ-
θρο 476 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»
• Στο άρθρο 33 παρ. 3-5 και 8-9 του Ν. 3904/2010 («Εξορθολογισμός και 
βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» – 
ΦΕΚ Α´ 218/23.12.2010) ορίζονται τα εξής: «3. Από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, παύει η κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήματα ατόμων 
που οφείλουν μόνο δικαστικά έξοδα ή χρηματική ποινή έως τρεις χιλιάδες 
ευρώ. – 4. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου εκτέλεσης της ποι-
νής, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάταξη του άρθρου 82 παράγραφος 4 
ΠΚ, διατάσσει την απόλυση όσων κρατούνται ενώ έχει μετατραπεί η ποινή 
τους και ορίζει προθεσμία από δύο έως τρία έτη, προκειμένου να καταβά-
λουν τμηματικά το υπόλοιπο της ποινής τους. – 5. Το τριμελές πλημμελειο-
δικείο του τόπου εκτέλεσης της ποινής, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάτα-
ξη του άρθρου 82 ΠΚ, μετατρέπει την ποινή εκείνων που έχουν καταδικα-
σθεί σε ποινές φυλάκισης από δύο έως τριών ετών, εκτός αν με ειδική αιτιο-
λογία κρίνει ότι η έκτιση της ποινής τους είναι αναγκαία για να αποτραπούν 
από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων. – 8. Οι διευθυντές των σωφρο-
νιστικών καταστημάτων υποβάλλουν μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσί-
ευση του παρόντος νόμου στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου 
έκτισης της ποινής τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις 
άνω (υπό τις παραγράφους 5 έως 7) προϋποθέσεις. Ο εισαγγελέας εισάγει 
τις δικογραφίες αμέσως, κατά τη διαδικασία των άρθρων 417 επ. ΚΠΔ, στα 
δικαστήρια των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τα οποία 
αποφασίζουν μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ του πα-
ρόντος νόμου. – 9. Οι κρατούμενοι δεν κλητεύονται στο δικαστήριο, μπο-
ρούν όμως να υποβάλουν έγγραφο υπόμνημα διά του διευθυντή των κατα-
στημάτων κράτησης ή να αντιπροσωπευθούν με συνήγορο.»
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σίων υπαλλήλων (άρθρο 263), το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
να μην ανασταλούν.

II. Aπόλυση του καταδίκου υπό όρο

105 Kατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν. 1. Όσοι καταδι-
κάσθηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας μπορούν να 

απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης σύμφωνα με τις πιο κάτω 
διατάξεις και εφόσον έχουν εκτίσει:
α) προκειμένου για φυλάκιση, τα δύο πέμπτα της ποινής τους,
β) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα τρία πέμπτα της ποι-
νής τους,
γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον δεκαεννέα (19) 
έτη.
Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτείται να έχει κα-
ταστεί η καταδίκη αμετάκλητη.
2. Το χρονικό διάστημα των τριών πέμπτων περιορίζεται στα δύο 
πέμπτα της ποινής που επιβλήθηκε και προκειμένου για ισόβια 
κάθειρξη, τα δεκαεννέα (19) έτη περιορίζονται σε δεκαπέντε (15) 
έτη, αν ο κατάδικος έχει υπερβεί το εβδομηκοστό (70ό) έτος της 
ηλικίας του. Το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ετών προ-
σαυξάνεται κατά τα δύο πέμπτα των λοιπών ποινών που τυχόν 
έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευ-
τικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, 
αν έχει εκτίσει δεκαεννέα (19) έτη. Μετά τη συμπλήρωση του εξη-
κοστού πέμπτου (65ο[υ]) έτους της ηλικίας του καταδίκου, κάθε 
ημέρα παραμονής του σε σωφρονιστικό κατάστημα υπολογίζε-
ται ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. Αν ο κατάδι-
κος εργάζεται, κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως επιπλέ-
ον μισή ημέρα εκτιόμενης ποινής. Αν για τους καταδίκους αυτούς 
προκύπτει από άλλες διατάξεις ευνοϊκότερος υπολογισμός, εφαρ-
μόζονται εκείνες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν 
εφαρμόζονται σε καταδίκους για το έγκλημα της εσχάτης προδο-
σίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 
105 του ν. 1492/1950, Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.
3. Σε ποινές φυλάκισης που δεν έχουν μετατραπεί, αν έχει εκτιθεί 
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με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτών, το τριμελές πλημ-
μελειοδικείο του τόπου κράτησης μετατρέπει το επόμενο ένα πέ-
μπτο αυτών σε χρηματική ποινή και διατάσσει την απόλυση του 
κρατουμένου, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κρίνει από την εν γέ-
νει συμπεριφορά του κατά το χρόνο έκτισης της ποινής ότι η χρη-
ματική ποινή δεν αρκεί για να αποτραπεί ο κατάδικος από την τέ-
λεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Κατά της απόφασης ο κατάδι-
κος μπορεί να ασκήσει έφεση. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι ο κα-
τάδικος βρίσκεται σε απόλυτη οικονομική αδυναμία να καταβάλει 
τη χρηματική ποινή, τη μετατρέπει σε ποινή παροχής κοινωφε-
λούς εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 82. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγρα-
φοι 6 έως 8 του άρθρου 82.
4. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποι-
νές, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί υπό όρο, αν έχει εκτίσει το 
άθροισμα των τμημάτων των ποινών που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 1. Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί 
αν έχει εκτίσει είκοσι πέντε έτη και όταν το παραπάνω άθροισμα 
υπερβαίνει το όριο αυτό.
5. Aν απολυθεί υπό όρο κατάδικος, ο οποίος μετά την έκτιση της 
ποινής πρέπει να υποβληθεί σε στερητικό της ελευθερίας μέτρο 
ασφαλείας, ο χρόνος της δοκιμασίας αρχίζει μετά τη λήξη του μέ-
τρου αυτού. Αν με δικαστική απόφαση έχει διαταχθεί η απέλαση του 
καταδίκου που απολύεται υπό όρο, η απέλαση εκτελείται αμέσως 
μετά την υπό όρο απόλυση αυτού, εκτός αν η απέλαση είναι αδύνα-
τη, οπότε απολύεται ο κατάδικος και αρχίζει ο χρόνος δοκιμασίας.
6. Για τη χορήγηση της υφ’ όρον απόλυσης, ως ποινή που εκτίθη-
κε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης δεν μπο-
ρεί να χορηγηθεί πάντως στον κατάδικο η υφ’ όρον απόλυση, αν 
δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό δι-
άστημα ίσο με το ένα τρίτο της ποινής που του επιβλήθηκε και, σε 
περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαπέντε (15) έτη. Το χρονικό δι-
άστημα του ενός τρίτου ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, των 
δεκαπέντε (15) ετών, προσαυξάνεται κατά τα δύο πέμπτα των λοι-
πών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυ-
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τές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κατάδικος 
μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει δεκαεννέα (19) έτη. Οι διατά-
ξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε όσους κα-
ταδικάσθηκαν για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους 
οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 5 του ν. 2058/1952. Επί-
σης, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται 
σε όσους καταδικάσθηκαν για το έγκλημα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 299, εφόσον η πράξη τελέσθηκε κατά τη διάρκεια της 
κράτησής τους σε σωφρονιστικό κατάστημα.
7. Κάθε ημέρα κράτησης κρατουμένων που πάσχουν από ημιπλη-
γία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε 
επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού ή 
είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρ-
κειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα ή από νεφρική ανε-
πάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση ή από φυμα-
τίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετι-
κά ώς δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. 
Το ίδιο ισχύει και για: α) κρατούμενους με ποσοστό αναπηρίας πε-
νήντα τοις εκατό (50%) και άνω, που δεν μπορούν να εργαστούν, 
εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης 
καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτη-
σης, β) κρατούμενους με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω, γ) κρατούμενους στους οποίους απαγορεύε-
ται ύστερα από γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρί-
ας (ΚΕ.Π.Α.) η ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης που μπορεί βά-
σιμα να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην υγεία τους, 
δ) κρατούμενους οι οποίοι νοσηλεύονται σε θεραπευτικά κατα-
στήματα ή νοσοκομεία εφόσον η νοσηλεία τους έχει διαρκέσει 
τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, ε) κρατούμενες μητέρες για όσο 
διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατούμε-
νους που συμμετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απε-
ξάρτησης από ναρκωτικά εγκεκριμένου, κατά το άρθρο 51 του ν. 
4139/2013 (Α´ 74), οργανισμού και ζ) κρατούμενους για όσο διά-
στημα διαρκεί η κράτησή τους σε χώρους αστυνομικών τμημά-
των ή αστυνομικών διευθύνσεων.
Η διακρίβωση της αναπηρίας στις περιπτώσεις α´ και β´ γίνεται 
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με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 110Α. Ο ευερ-
γετικός υπολογισμός διενεργείται από τον αρμόδιο δικαστικό λει-
τουργό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 παρ. 1 του Σωφρονιστι-
κού Κώδικα και λαμβάνεται υπόψη εκτός από την υφ’ όρον από-
λυση και για τη λήξη της έκτισης της ποινής, τη μετατροπή της 
σε χρηματική ποινή ή κοινωφελή εργασία ή την αθροιστική έκτι-
ση των ποινών.
8. Σε κάθε περίπτωση, η προσμέτρηση για τον ευεργετικό υπολο-
γισμό των ημερών ποινής των καταδίκων ή υποδίκων δεν διακό-
πτεται λόγω νοσηλείας στο Νοσοκομείο Κρατουμένων, στο Ψυχι-
ατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και σε οποιοδήποτε άλ-
λο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 43 («Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημά-
των κράτησης») του Ν. 4489/2017 («Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινι-
κές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και 
άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 140/21.9.2017) ορίζονται τα εξής: 
«1. Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νό-
μου, εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας απολύονται με διάταξη του 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο 
της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 
επόμενα του Ποινικού Κώδικα, κατά τις εξής διακρίσεις: α) εάν η ποινή τους 
έχει διάρκεια μέχρι τρία (3) έτη, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρό-
πο το ένα δέκατο αυτής, β) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 
τριών (3) και μέχρι πέντε (5) έτη, συμπεριλαμβανομένης της κάθειρξης, κα-
θώς και εάν η ποινή φυλάκισής τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε (5) 
ετών, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτής.
2. Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νό-
μου, εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, απολύ-
ονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της 
ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέ-
σεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν 
εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής.
3. Κρατούμενοι οι οποίοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος 
νόμου, εκτίουν ποινή κάθειρξης άνω των δέκα (10) ετών απολύονται με 
διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, 
υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των 
άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει με 
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οποιονδήποτε τρόπο το ένα δεύτερο της ποινής που τους επιβλήθηκε ή 
έχουν συμπληρώσει το ένα τρίτο πραγματικής έκτισης της ποινής αυτής.
4. Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 3 όσοι έχουν κα-
ταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για κακουργήματα που προβλέπονται στα 
άρθρα 299 παράγραφος 1, 322, 323, 323Α, 324, 336, 338, 339, 342, 348Α, 
348Γ, 349, 351, 351Α και 380 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο και 380 παράγρα-
φος 2 του Ποινικού Κώδικα.
5. Στους απολυόμενους, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3, ο ει-
σαγγελέας πλημμελειοδικών με την ίδια διάταξή του, μπορεί να επιβάλει: 
α) την υποχρέωσή τους να εμφανίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
στις αστυνομικές αρχές του τόπου όπου διαμένουν, β) τη μη απομάκρυν-
σή τους, χωρίς έγγραφη άδεια του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, από τον 
ως άνω τόπο, γ) οποιονδήποτε άλλον όρο από αυτούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ποινικού Κώδικα κρίνει σκόπιμο 
πλην της περίπτωσης η΄. Με αίτηση του απολυμένου οι παραπάνω όροι 
μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από τον εισαγγελέα πλημμε-
λειοδικών. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, κατά την επιβολή των ως άνω 
όρων, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την προσωπικότητα, καθώς και τις 
ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές ανάγκες του απολυόμενου. Αν 
εκείνος που απολύθηκε παραβαίνει τους όρους που του έχουν επιβληθεί, ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να διατάξει την ανάκληση της από-
λυσης. Σε περίπτωση ανάκλησης ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα 
σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής. Το πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 109 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται αναλόγως.
6. Οι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης υποβάλλουν μέσα σε δεκα-
πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στον εισαγγε-
λέα του τόπου έκτισης της ποινής, τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3.
7. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 4, κρατούμενοι, οι οποί-
οι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εκτίουν ποινή κά-
θειρξης για κακουργήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299 παράγραφος 
1, 322, 323, 323Α, 338, 348Α, 348Γ, 349, 351 και 380 παράγραφος 1 εδάφιο 
τρίτο του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει τα τμήματα των ποινών 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3, απολύονται, κατόπιν αίτη-
σής τους προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποι-
νής, υπό τον όρο της ανάκλησης, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα. Στους απολυόμενους 
μπορούν να επιβληθούν οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 5, κα-
θώς και, εφόσον είναι δυνατό, η υποχρέωση του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας. Η επιβολή της υποχρέωσης του κατ’ οίκον περιορι-
σμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του χρο-
νικού ορίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του 
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ση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος, οι οποίες εισά-
γονται στο συμβούλιο από τον Εισαγγελέα των Πλημμελειοδικών. 
Στην έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας γίνεται ειδική μνεία στο οι-
κογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου, με 
ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με τα πρόσωπα με τα οποία 
ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυση αυτή.
2. Αν η αίτηση για απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορι-
σμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπο-
ρεί να υποβληθεί τέσσερις (4) μήνες μετά από την απόρριψη.
3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο, 
ύστερα από αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τό-
που έκτισης της ποινής. Ο κατάδικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέ-
κα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δικαστι-
κού Συμβουλίου. Η απόλυση κατ’ άρθρο 110Β ανακαλείται οποτε-
δήποτε με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου 
έκτισης της ποινής κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου.
4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί κίνδυνος 
της δημόσιας τάξης, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών του τόπου 
διαμονής εκείνου που απολύθηκε, μπορεί να διατάξει την προσω-
ρινή σύλληψή του, ύστερα από την οποία προκαλείται αμέσως, με 
τη νόμιμη διαδικασία, η απόφαση για την ανάκληση. Σε περίπτω-
ση οριστικής ανάκλησης, θεωρείται ότι αυτή επήλθε από την ημέ-
ρα της σύλληψης.

Σχετική νομοθεσία
• Βλ. υπό το άρθρο 110Β.

7ο Κεφάλαιο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο
I. Παραγραφή

111 Xρόνος παραγραφής των εγκλημάτων. 1. Tο αξιόποινο 
εξαλείφεται με την παραγραφή.

2. Tα κακουργήματα παραγράφονται: α) μετά είκοσι έτη, αν ο νό-
μος προβλέπει γι’ αυτά την ποινή του θανάτου ή της ισόβιας κά-
θειρξης. β) μετά δέκα πέντε έτη, σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. Tα πλημμελήματα παραγράφονται μετά πέντε έτη.
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4. Tα πταίσματα παραγράφονται μετά δύο έτη.
5. Oι ανωτέρω προθεσμίες υπολογίζονται κατά το ισχύον ημερο-
λόγιο.
6. Aν ο νόμος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από μία ποινές, 
οι ανωτέρω προθεσμίες υπολογίζονται σύμφωνα με τη βαρύτε-
ρη απ’ αυτές.

Σημείωση
• Κατά την μεταγλώττιση του κειμένου στην δημοτική, στο στοιχείο β´ της 
παραγράφου 2, παρελείφθη η λέξη: «πέντε» (βλ. σχετική διόρθωση σφαλ-
μάτων: ΦΕΚ Α´ 9/7.2.1986). 

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο όγδοο («Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης») του Ν. 
4411/2016 («Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 
έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετι-
κά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που 
διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών – Μεταφορά στο ελληνικό 
δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατά-
σταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις 
σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α’ 
142/3.8.2016) ορίζονται τα εξής: «1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δί-
ωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 
31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποί-
ων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή 
ή και τις δύο ποινές. – 2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της πα-
ραγράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση 
του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελή-
ματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα 
ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου 
της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι 
την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. – 3. Οι δικογραφίες που αφο-
ρούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του 
αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των πειστηρί-
ων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδι-
ος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης. – 4. Οι αστι-
κές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις προη-
γούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγρα-
φή του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά 
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127 Aνήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι. 1. Περιορισμός σε ειδικό 
κατάστημα κράτησης νέων επιβάλλεται μόνο σε ανηλίκους 

που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας, 
εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούρ-
γημα απειλούμενο με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
Η ίδια ποινή δύναται να επιβληθεί και για τις πράξεις του άρθρου 
336, εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεότερου από δεκα-
πέντε (15) ετών. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέ-
ων μπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο που έχει συμπληρώσει το 
δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του και του έχει επιβληθεί το 
αναμορφωτικό μέτρο της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 122, εάν μετά την εισαγωγή του στο ίδρυμα αγωγής τελέ-
σει έγκλημα που αν το τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα. Η 
απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολο-
γία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θερα-
πευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρ-
κή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθη-
κών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.
2. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται επακριβώς ο χρόνος 
παραμονής του ανηλίκου στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων 
σύμφωνα με το άρθρο 54.

128 Πταίσματα ανηλίκων. Αν η πράξη που τέλεσε ο ανήλικος 
συνιστά πταίσμα, εφαρμόζονται μόνο τα αναμορφωτικά μέ-

τρα υπό στοιχεία α´, β´ και ι´ της παραγράφου 1 του άρθρου 122.

129 Aπόλυση υπό όρο. 1. Με τη λήξη του ημίσεος της ποινής 
του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, η 

οποία έχει επιβληθεί, το δικαστήριο απολύει τον ανήλικο, κατά τα 
οριζόμενα παρακάτω. Στην απόφαση για την απόλυση υπό όρο 
ορίζεται ο χρόνος της δοκιμασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το υπόλοιπο της ποινής.
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν κριθεί 
με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίκου κατά την έκτι-
ση της ποινής καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κρά-
τησής του, για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποι-
νων πράξεων. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης η διεύθυν-
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ση του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος υποβάλλει 
αίτηση μαζί με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστή-
ματος μόλις συμπληρωθεί η έκτιση του ημίσεος της επιβληθείσας 
ποινής. Ο ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατά την οποία 
μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από συ-
νήγορο που διορίζει με απλό έγγραφο θεωρημένο, ως προς το 
γνήσιο της υπογραφής, από τον διευθυντή του καταστήματος 
κράτησης, δικηγόρο ή τις αρμόδιες αρχές.
3. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να χορηγηθεί και πριν από την έκτι-
ση του ημίσεος της ποινής που έχει επιβληθεί, μόνο για σπουδαί-
ους λόγους και εφόσον έχει εκτιθεί πραγματικά το ένα τρίτο αυτής.
4. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε 
θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Η απόλυση υπό όρο δεν μπορεί να χορηγη-
θεί, αν ο ανήλικος δεν έχει παραμείνει σε ειδικό κατάστημα κρά-
τησης νέων για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της ποινής 
που έχει επιβληθεί.
5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κατά τη διάρκεια του 
χρόνου δοκιμασίας του υποχρεώσεις που αφορούν τον τρόπο 
ζωής του και ιδίως τον τόπο διαμονής, τη διαπαιδαγώγηση ή την 
παρακολούθηση εγκεκριμένου από το νόμο θεραπευτικού προ-
γράμματος ψυχικής απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες οινο-
πνευματώδεις ουσίες. Στον αλλοδαπό απολυόμενο μπορεί να δι-
αταχθεί και η απέλασή του στη χώρα από την οποία προέρχε-
ται, εκτός αν η οικογένειά του διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ή η 
απέλασή του είναι ανέφικτη. Αν ο απολυόμενος παραβιάσει τους 
όρους εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 107.
6. Αν ο απολυόμενος κατά το χρόνο δοκιμασίας του καταδικασθεί 
για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο, η απόλυση αίρεται και 
εφαρμόζεται το άρθρο 132.
7. Αν μετά την απόλυση παρέλθει ο χρόνος δοκιμασίας τον οποίο 
όρισε η απόφαση χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή θεωρείται ότι 
εκτίθηκε.
8. Αρμόδιο για την απόλυση του ανηλίκου και την ανάκληση της 
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υπό όρο απόλυσης είναι το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στο 
Πλημμελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ο περιορισμός σε ει-
δικό κατάστημα κράτησης νέων.
9. Αν ανήλικος κατά τη διάρκεια του περιορισμού του σε ειδι-
κό κατάστημα κράτησης νέων για έγκλημα του άρθρου 5 του Ν. 
1729/1987, όπως ισχύει, ή για έγκλημα που φέρεται ότι τελέστηκε 
για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών, παρακολούθη-
σε επιτυχώς εγκεκριμένο συμβουλευτικό πρόγραμμα και υπάρχει 
δήλωση από τον υπεύθυνο αναγνωρισμένου προγράμματος ψυ-
χικής απεξάρτησης ότι γίνεται δεκτός σε αυτό, η παρακολούθηση 
αυτή συνιστά σπουδαίο λόγο για πρόωρη απόλυση υπό όρο με 
την έννοια της παραγράφου 3. Οι υπεύθυνοι του εκτός καταστή-
ματος προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης έχουν την υποχρέω-
ση να ενημερώνουν ανά δίμηνο τη δικαστική αρχή για τη συνε-
πή παρακολούθηση του προγράμματος από τον εν λόγω ανήλικο 
ή για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και χωρίς κα-
θυστέρηση για την αδικαιολόγητη διακοπή της παρακολούθησής 
του. Στην περίπτωση διακοπής ανακαλείται η υπό όρο απόλυση.
10. Αν η αίτηση για απόλυση υπό όρο δεν γίνει δεκτή, νέα αίτηση 
μπορεί να υποβληθεί μετά δύο μήνες από την απόρριψη, εκτός αν 
υπάρξουν νέα στοιχεία.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 14 παρ. 1-6 του N. 4322/2015 («Μεταρρυθμίσεις ποινικών δια-
τάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ´ τύπου και άλλες διατά-
ξεις» – ΦΕΚ Α´ 42/27.4.2015), μετά την αντικατάσταση των παραγράφων 3 
και 4 αυτού με το άρθρο 44 του Ν. 4489/2017, ορίζονται τα εξής: «1. Ανήλι-
κοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος έχουν καταδικαστεί και 
εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για πρά-
ξεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 127 του 
Ποινικού Κώδικα απολύονται με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδι-
κών του τόπου έκτισης της ποινής υπό τον όρο της επιβολής ενός ή περισ-
σοτέρων από τα αναμορφωτικά μέτρα των περιπτώσεων α´ έως ια´ της παρ. 
1 του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα. – 2. Κατά το χρόνο δημοσίευσης 
του παρόντος η προσωρινή κράτηση ανηλίκων για πράξεις εκτός απ’ όσες 
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 127 του Ποινικού Κώδικα, αντικαθί-
σταται με ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα των περιπτώσε-
ων α´ έως ια´ της παρ. 1 του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα. – 3. Κρατού-
μενοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου εκτίουν ποινή 
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περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων που δεν υπερβαίνει τα 
δέκα (10) έτη απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του 
τόπου έκτισης της ποινής, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα 
δύο πέμπτα της ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή 
που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους κρατού-
μενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις σε χρονικό διάστη-
μα έως τις 28 Αυγούστου 2018. – 4. Κρατούμενοι που, κατά το χρόνο δημο-
σίευσης του παρόντος νόμου, εκτίουν σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέ-
ων ποινή περιορισμού που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, απολύονται με δι-
άταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό 
τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρ-
θρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν συμπληρώσει 
το ένα τρίτο έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε. Για τη χορήγηση της 
υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολο-
γίστηκε ευεργετικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάτα-
ξη ισχύει και για τους κρατούμενους που θα αποκτήσουν τις ανωτέρω προ-
ϋποθέσεις σε χρονικό διάστημα μέχρι τις 28 Αυγούστου 2018. Η παρούσα 
παράγραφος δεν έχει εφαρμογή σε όσους έχουν καταδικαστεί για αδικήμα-
τα που προβλέπονται στα άρθρα 324, 336, 339, 342, 351Α και 380 παράγρα-
φος 2 του Ποινικού Κώδικα. – 5. Οι διευθυντές των σωφρονιστικών καταστη-
μάτων υποβάλλουν, μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου, στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής τους φακέλους των 
κρατουμένων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 
Στους φακέλους των κρατουμένων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου περιλαμβάνεται έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του σωφρονι-
στικού καταστήματος ή της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων με εμπεριστα-
τωμένη αναφορά για την προσωπικότητα και το κοινωνικό περιβάλλον του 
κρατουμένου προκειμένου να αποφασιστεί η αναγκαιότητα και η προσφο-
ρότητα επιβολής αναμορφωτικών μέτρων. – 6. Απολύσεις που γίνονται κα-
τά το άρθρο αυτό ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστημάτων 
κράτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες ποινικού μητρώου και καταχωρούνται 
στα οικεία δελτία των απολυθέντων.»
• Στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4043/2012 («Μέτρα για τη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ 
Α´ 25/13.2.2012) ορίζονται τα εξής: «Ανήλικοι κρατούμενοι, οι οποίοι κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος εκτίουν ποινή περιορισμού σε ειδικό κατά-
στημα κράτησης νέων, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειο-
δικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης, χωρίς τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 129 του Ποινικού Κώδικα, κατά 
τις εξής διακρίσεις: α) εάν η ποινή του περιορισμού έχει διάρκεια μέχρι τρία 
έτη εφόσον έχουν εκτίσει ή εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο το ένα δέκατο 
αυτής, β) εάν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών και μέχρι πέντε έτη εφό-
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σον έχουν εκτίσει ή εκτίουν με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτής. 
– Στους απολυόμενους μπορούν να επιβληθούν οι υποχρεώσεις που προ-
βλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 129 του Ποινικού Κώδικα.»
Για το κείμενο των παραγράφων 1 και 3-10 του ίδιου άρθρου βλ. υπό το 
άρθρο 105.

129Α Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιο-
ρισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. 1. Ανήλικοι οι οποίοι 

καταδικάσθηκαν σε ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κρά-
τησης νέων, μπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν υπό 
τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν εκτί-
σει το 1/3 της ποινής τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με έκ-
θεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του καταστήματος κράτησης και 
έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων. Στις εκθέσεις αυτές 
γίνεται ειδική μνεία στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του κα-
ταδίκου, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με τα πρόσωπα 
με τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυ-
ση αυτή. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστη-
κε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλε-
κτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να χορηγηθεί, αν ο ανήλικος δεν 
έχει παραμείνει σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για χρονικό 
διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής του.
3. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλε-
κτρονική επιτήρηση μπορεί να ανακληθεί, όταν ο ανήλικος δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και πι-
θανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υπο-
χρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυ-
τή συντελέσθηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι στο μέλλον θα 
τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρό-
νος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην 
εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα να απολυθεί 
υπό όρο κατ’ άρθρο 129.
4. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλε-
κτρονική επιτήρηση αίρεται, όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό δι-
άστημα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση, τελέσει από δόλο πρά-
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370Ε Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών τιμωρείται όποιος χωρίς 
δικαίωμα και με σκοπό τη διάπραξη κάποιου από τα εγκλή-

ματα των άρθρων 370Β, 370Γ παράγραφοι 2 και 3 και 370Δ παρά-
γει, πωλεί, προμηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέμει ή 
με άλλο τρόπο διακινεί: α) συσκευές ή προγράμματα υπολογιστή, 
σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα κυρίως για το σκοπό της διάπρα-
ξης κάποιου από τα εγκλήματα των άρθρων 370Β, 370Γ και 370Δ, β) 
συνθηματικά ή κωδικούς πρόσβασης ή άλλα παρεμφερή δεδομέ-
να με τη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση 
στο σύνολο ή μέρος ενός πληροφοριακού συστήματος.

371 Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας. 1. Kληρικοί, δι-
κηγόροι και κάθε είδους νομικοί παραστάτες, συμβολαιο-

γράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι στους 
οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός 
τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί 
των προσώπων αυτών, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με φυ-
λάκιση μέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που 
τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός 
τους ή της ιδιότητάς τους.
2. Όμοια τιμωρείται όποιος, μετά το θάνατο ενός από τα πρόσω-
πα της παρ. 1, και απ’ αυτή την αιτία γίνεται κάτοχος εγγράφων ή 
σημειώσεων του νεκρού σχετικών με την άσκηση του επαγγέλ-
ματός του ή της ιδιότητάς του και από αυτά φανερώνει ιδιωτικά 
απόρρητα.
3. H ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση.
4. H πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέ-
βλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννο-
μου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος, 
δημόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε 
να διαφυλαχθεί διαφορετικά.

23ο Κεφάλαιο: Eγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

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

παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. και 
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αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυ-
λάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2. Kινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Kώδικα και η ενέργεια του 
ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια.
3. H διάταξη του άρθρου 72 σχετικά με την παραπομπή του υπαι-
τίου σε κατάστημα εργασίας εφαρμόζεται και εδώ.

Σχετική νομοθεσία
• Για το άρθρο 1 του Ν. 1608/1950 («Περί αυξήσεων των ποινών των προ-
βλεπομένων διά τους καταχραστάς του Δημοσίου» – ΦΕΚ Α΄ 301/28.12.1950) 
βλ. υπό το άρθρο 216.
• Στα άρθρα 1, 2, 6, 20 και 53 του Ν. 3028/2002 («Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» – ΦΕΚ Α΄ 
153/28.6.2002) ορίζονται τα εξής: 
Άρθρο 1 – Αντικείμενο
1. Στην προστασία που παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου 
υπάγεται η πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας από τους αρχαιοτάτους χρό-
νους μέχρι σήμερα. Η προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης χάριν της παρούσας και των μελλοντικών γενεών και την 
αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
2. Η πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά 
αγαθά 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 μερι-
μνά και για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από 
την ελληνική επικράτεια οποτεδήποτε και αν απομακρύνθηκαν από αυτήν. 
Το Ελληνικό Κράτος μεριμνά επίσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για 
την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που συνδέονται ιστορικά με την 
Ελλάδα οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
Άρθρο 2 – Έννοια όρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
α) Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομι-
κής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου.
β) Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυ-
ρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων 
επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων:
αα) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που 
ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντι-
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νούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία συμπεριλαμβάνονται σπή-
λαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι 
συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη.
ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγε-
νέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστο-
ρικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις 
των άρθρων 6 και 20.
γγ) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με 
το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθ-
μένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος 
ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι 
δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα 
ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και 
τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους.
δδ) Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα. 
[…] 
ε) Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώ-
σεις και πληροφορίες, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χοροί, 
δρώμενα, μουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν μαρ-
τυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού. […]
Άρθρο 6 – Διακρίσεις ακινήτων μνημείων – Χαρακτηρισμός
1. Στα ακίνητα μνημεία περιλαμβάνονται: 
α) τα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1830, 
β) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τε-
λευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της αρχιτεκτονι-
κής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιο-
μηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας 
τους, 
γ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστο-
τε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτε-
ρης αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, 
τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονι-
κής σημασίας τους.
2. Ο χαρακτηρισμός ακινήτου μνημείου είναι δυνατόν να αφορά και κινη-
τά που συνδέονται με ορισμένη χρήση του ακινήτου, τις χρήσεις που είναι 
σύμφωνες με το χαρακτήρα του ως μνημείου, καθώς και τον περιβάλλοντα 
χώρο ή στοιχεία αυτού. […]
4. Τα αρχαία ακίνητα μνημεία προστατεύονται από το νόμο χωρίς να απαι-
τείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα ακίνητα των περι-
πτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται μνημεία με από-
φαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 
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Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. […]
Άρθρο 20 – Διακρίσεις κινητών μνημείων – Χαρακτηρισμός
1. Στα κινητά μνημεία περιλαμβάνονται: 
α) αυτά που χρονολογούνται έως και το 1453, 
β) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830 και 
αποτελούν ευρήματα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ή που 
αποσπάσθηκαν από ακίνητα μνημεία, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες 
και λειτουργικά αντικείμενα της ίδιας περιόδου, 
γ) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830, δεν 
υπάγονται στην περίπτωση β΄ και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοι-
νωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτο-
νικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους, 
δ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τε-
λευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής, 
τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομη-
χανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους και 
ε) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστο-
τε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτερης 
κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής ή εν γένει ιστορικής, καλ-
λιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή επιστημονικής σημασίας τους.
2. Τα αρχαία κινητά μνημεία που υπάγονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 
παραγράφου 1 προστατεύονται από το νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδο-
ση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα πολιτιστικά αγαθά των περιπτώ-
σεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται μνημεία με απόφα-
ση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 
Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. […]
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται με εισήγηση 
της Υπηρεσίας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χαρακτηρίζονται 
μνημεία, ομοειδείς κατηγορίες κινητών πολιτιστικών αγαθών που παρου-
σιάζουν ιδιαίτερη κοινωνική, τεχνική, λαογραφική, εθνολογική ή εν γένει 
ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία, εφόσον σπανίζουν, ο ατο-
μικός προσδιορισμός τους είναι δυσχερής και συντρέχει κίνδυνος απώλει-
ας ή καταστροφής τους. […]
Άρθρο 53 – Κλοπή μνημείων
1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται η κλοπή (άρθρο 372 του 
Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείμενο μνημείο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή 
μνημείο που αφαιρέθηκε από ακίνητο μνημείο, από χώρο ανασκαμμένο, 
από μουσείο, από αποθηκευτικούς χώρους αρχαίων ευρημάτων ή από χώ-
ρο όπου φυλάσσεται συλλογή.
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2. Εάν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπα ενωμένα για τη διάπραξη κλοπών 
ή ληστειών ή για τη διάπραξη εγκλημάτων που προβλέπονται στον παρό-
ντα νόμο επιβάλλεται κάθειρξη. Η ίδια ποινή επιβάλλεται εάν ο δράστης δι-
απράττει κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα κλοπές μνημείων.
• Στο άρθρο 147 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Ν. 2287/1995 – ΦΕΚ 
Α΄ 20/1.2.1995) ορίζονται τα εξής: 
Άρθρο 147 – Κλοπή και υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων
1. Στρατιωτικός που διαπράττει κλοπή ή υπεξαίρεση πραγμάτων, τα οποία 
ανήκουν στο κράτος ή σε στρατιωτικό ή έχουν αποσταλεί ή έχουν αποχω-
ρισθεί προς αποστολή στο στρατό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι 
μηνών. Αν το αντικείμενο της πράξης είναι: α) Είδος οπλισμού ή πολεμοφό-
δια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. β) Ιδιαιτέρως μεγάλης 
αξίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. 
2. Αν το αντικείμενο της κλοπής είναι πράγματα που είναι προσιτά στο δρά-
στη λόγω της υπηρεσίας του, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυ-
λάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 
3. Στρατιωτικός που διαπράττει κλοπή σε βάρος ιδιώτη, ο οποίος του παρα-
χώρησε κατάλυμα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, τιμωρείται με φυ-
λάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 
4. Αν η υπεξαίρεση πραγμάτων που ανήκουν στο κράτος τελέσθηκε από 
στρατιωτικό υπόλογο, στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη, διαχείριση, δια-
νομή ή παράδοσή τους, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους. 
5. Σε πολεμική περίοδο στον υπαίτιο των πράξεων που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 έως 4, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν 
το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ισόβια κάθειρξη. 
6. Η διάταξη του άρθρου 379 Π.Κ. εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων, η δε διάταξη του άρθρου 377 παρ. 1 Π.Κ. 
εφαρμόζεται επίσης, εφόσον η κλοπή ή η υπεξαίρεση αφορά σε πράγματα 
μικρής στρατιωτικής σημασίας και ευτελούς αξίας. 
7. Οι ποινές του άρθρου αυτού επιβάλλονται εφόσον οι πράξεις δεν τιμω-
ρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
• Στα άρθρα 1 και 2 του Ν. 1300/1982 («Μέτρα για τη πρόληψη και την κα-
ταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας» – ΦΕΚ Α΄ 129/13.10.1982) ορίζο-
νται τα εξής: 
Άρθρο 1
1. (Ζωοκλοπή): Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 
20.000 έως 1.000.000 δραχμών τιμωρείται η κλοπή ίππων, όνων, ημιόνων, 
βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και κυψελών μελισσών ή 
του περιεχομένου τους.
2. (Ζωοκτονία): Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται η θανάτωση, με πρόθεση, ζώ-
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ων της προηγούμενης παραγράφου καθώς και η καταστροφή ή βλάβη κυ-
ψελών μελισσών ή του περιεχομένου τους.
3. Αν η πράξη της ζωοκλοπής ή της ζωοκτονίας έχει ως αντικείμενο ζώα 
που βρίσκονται στον περίβολο ή σε στεγασμένο χώρο της οικίας του ιδιο-
κτήτη τους ή σε ειδικό για τη φύλαξη αυτών περιφραγμένο χώρο ή αν τα 
ζώα χρησιμοποιούνται για τη διατροφή της οικογένειας του ιδιοκτήτη τους 
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
Άρθρο 2
Αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, η 
ζωοκλοπή ή η ζωοκτονία τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρη-
ματική ποινή 50.000 έως 1.000.000 δραχμών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Αν έγινε από δύο ή περισσότερα άτομα, από κοινού. 
β) Αν κατά την τέλεση της πράξης χρησιμοποιήθηκε βία ή απειλή βίας ή άλ-
λης παράνομης πράξης ή έγινε χρήση των μέσων αυτών για τη διατήρηση 
της κατοχής των κλεμμένων ή θανατωμένων ζώων. 
γ) Αν ο δράστης (αυτουργός ή συμμέτοχος) οπλοφορούσε. 
δ) Αν ο δράστης είναι κρεοπώλης, εστιάτορας, διευθυντής ξενοδοχείου και 
δημόσιων γενικά κέντρων ή άλλος επαγγελματίας συναφών με τα παραπά-
νω επαγγελμάτων.
• Στο άρθρο 20 του Ν. 4039/2012 («Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσπο-
τα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση 
ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» – ΦΕΚ Α΄ 15/2.2.2012) ορί-
ζονται τα εξής:
Άρθρο 20 – Ποινικές κυρώσεις
4. Οι παραβάτες της διάταξης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του 
άρθρου 5, καθώς και η κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιμωρεί-
ται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και χρηματική ποινή μέχρι τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιμω-
ρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες 
(5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

373 Ως υπαίτιος κλοπής τιμωρείται και όποιος νεκροσυλήσει με 
τυμβωρυχία, σκοπεύοντας να αποκτήσει παράνομα ο ίδιος 

ή τρίτος περιουσιακή ωφέλεια.

374 Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. H κλοπή τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν από τόπο προορισμέ-

νο για θρησκευτική λατρεία αφαιρέθηκε πράγμα αφιερωμένο σ’ 
αυτή. β) αν αφαιρέθηκε πράγμα επιστημονικής, καλλιτεχνικής, 
αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρισκόταν σε συλλογή 
εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο 
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4. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτεί-
ται έγκληση. 

381Β Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, τιμωρείται όποιος χω-
ρίς δικαίωμα και με σκοπό τη διάπραξη κάποιου από τα 

εγκλήματα του άρθρου 381Α παράγραφοι 1, 2 και 3 παράγει, πω-
λεί, προμηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέμει ή με άλ-
λο τρόπο διακινεί: α) συσκευές ή προγράμματα υπολογιστή, σχε-
διασμένα ή προσαρμοσμένα κυρίως για το σκοπό της διάπραξης 
κάποιου από τα εγκλήματα του άρθρου 381Α, β) συνθηματικά ή 
κωδικούς πρόσβασης ή άλλα παρεμφερή δεδομένα με τη χρήση 
των οποίων είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή 
μέρος ενός πληροφοριακού συστήματος.

382 Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς. 1. Mε φυλάκιση του-
λάχιστον τριών μηνών τιμωρείται η φθορά ξένης ιδιοκτησί-

ας της πρώτης παραγράφου του άρθρου 381, αν έγινε χωρίς πρό-
κληση από τον παθόντα.
2. Mε την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο δρά-
στης, αν το αντικείμενο της πράξης που προβλέπεται στην πρώτη 
παράγραφο του άρθρου 381: α) είναι πράγμα που χρησιμεύει για 
κοινό όφελος. β) είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. γ) η φθορά έγινε 
με φωτιά ή με κάποιο από τα μέσα που προβλέπει το άρθρο 270.
3. Aν στην πράξη της πρώτης παραγράφου συμμετείχαν δύο ή 
περισσότεροι ή συντρέχει και μία από τις περιπτώσεις της δεύτε-
ρης παραγράφου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
4. Όποιος προκαλεί κατά τους όρους του προηγούμενου άρθρου 
φθορά ή βλάβη αρχαιολογικού ή καλλιτεχνικού ή ιστορικού μνη-
μείου ή αντικειμένου τοποθετημένου σε δημόσιο χώρο τιμωρεί-
ται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν η πράξη δεν τιμωρεί-
ται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

383 Γενικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις των άρθρων 381 και 
382 παρ. 2 στοιχ. β´ η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα 

από έγκληση του παθόντος.

384 Ικανοποίηση του παθόντος. 1. Το αξιόποινο των εγκλη-
μάτων των άρθρων 372-374, 375-377, 381 και 382 εξαλεί-



254

Άρθρο 384

φεται, αν ο υπαίτιος με δική του θέληση και πριν εξεταστεί με 
οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές αποδώσει 
χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου το πράγμα ή ικανοποιήσει εντελώς 
τον ζημιωθέντα. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλεί-
φει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος.
2. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 1 μέχρι την άσκη-
ση της ποινικής δίωξης, χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου αποδώσει 
το πράγμα και δηλώσει ο παθών ή οι κληρονόμοι του ότι δεν έχουν 
άλλη αξίωση από την πράξη ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέ-
ντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος 
ή των κληρονόμων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας, 
δεν κινείται ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αι-
τιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
3. Ο υπαίτιος των πλημμελημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 
372, 373, 375-377, 381 και 382 απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, 
μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο, αποδώσει το πράγμα και δηλώσει ο παθών ή οι κλη-
ρονόμοι του ότι δεν έχουν άλλη αξίωση από την πράξη ή ικανο-
ποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα 
ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του το κεφά-
λαιο και τους τόκους υπερημερίας.
4. Στην απόπειρα των πράξεων της παραγράφου 1 αρκεί δήλω-
ση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι έχουν ικανοποιηθεί.
5. Η δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι ικανοποι-
ήθηκαν εντελώς ισχύει για όλους τους συμμετόχους, εκτός από 
εκείνους που δηλώνουν ότι δεν την αποδέχονται.

Σχετική νομοθεσία
• Στα άρθρα 1-8 του Ν. 4312/2014 («Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμέ-
νων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α´ 
260/12.12.2014) ορίζονται τα εξής: 
Άρθρο 1: 1. Στα εγκλήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις: α) του ν. 
2523/1997 (Α´ 179), β) του ν. 2960/2001 (Α´ 265), γ) του ν. 2803/2000 (Α´ 
48), δ) του ν. 3691/2008 (Α´ 166), ε) του ν. 3213/2003 (Α´ 309), στ) του ν. 
4022/2011 (Α´ 219), ζ) του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά της ιδι-
οκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, τα οποία πραγματώθη-
καν χωρίς βία ή απειλή και τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσί-
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ου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 
του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 (Α´ 22) ή του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α´ 
του ν. 3429/2005 ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή 
οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή άλλης κρατικής αρχής, κα-
θώς και η) από τις διατάξεις των άρθρων 256 και 258 του Ποινικού Κώδικα 
(απιστία και υπεξαίρεση σχετικά με την υπηρεσία), ανεξαρτήτως της συν-
δρομής ή μη των προϋποθέσεων εφαρμογής του ν. 1608/1950 (Α´ 301), σε 
περίπτωση κατάσχεσης, δέσμευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λο-
γαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που 
εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευμα, διατάσσει την παρα-
κατάθεση των μετρητών, του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ή 
των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, σε δεσμευμένο άτοκο λογαρια-
σμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσμευμένων χρηματι-
κών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Οι ανωτέρω 
ρυθμίσεις ισχύουν και στα συναφή με όλα τα ανωτέρω εγκλήματα, που τε-
λέστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση τέλεσης ή τη συγκάλυψη αυτών. – 2. 
Εάν τα εγκλήματα της παραγράφου 1 έχουν τελεστεί σε βάρος του Ελλη-
νικού Δημοσίου ή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών 
δικαιωμάτων αυτού, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο, που εξέδωσε την οι-
κεία απόφαση, διάταξη ή βούλευμα, διατάσσει την απόδοση στο Ελληνι-
κό Δημόσιο των μετρητών ή του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών 
ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, συνυπολογιζομένων των τό-
κων, των προσαυξήσεων και των προστίμων, και μέχρι του συνολικού πο-
σού αυτών, έναντι της προσδιορισθείσας οφειλής ή ζημίας τους, κατά το 
χρόνο κατά τον οποίο η απαίτηση του Δημοσίου καθίσταται εισπρακτέα, εί-
τε συνεπεία παρέλευσης της προθεσμίας αμφισβήτησης (διοικητικής ή δι-
καστικής) της σχετικής πράξης προσδιορισμού της είτε συνεπεία έκδοσης 
σχετικής οριστικής δικαστικής απόφασης στην περίπτωση έγερσης αμφι-
σβήτησης. – 3. Εάν τα ίδια ως άνω εγκλήματα έχουν τελεστεί σε βάρος των 
λοιπών, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, αναφερομένων στην παράγραφο 
1 νομικών προσώπων ή φορέων ή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας ή των 
περιουσιακών δικαιωμάτων αυτών, η κατά την προηγούμενη παράγραφο 
απόδοση γίνεται κατά το χρόνο κατά τον οποίο η απαίτησή τους καθίστα-
ται εισπρακτέα, είτε συνεπεία παρέλευσης της προθεσμίας αμφισβήτησης 
της σχετικής πράξης προσδιορισμού της είτε συνεπεία έκδοσης τελεσίδι-
κης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση έγερσης αμφισβήτησης. Στην 
περίπτωση των νομικών προσώπων ή φορέων της παραγράφου 1, που δι-
έπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, για την, κατά τα προηγούμενα, απόδοση 
απαιτείται η έκδοση εκτελεστού τίτλου με ισχύ δεδικασμένου, κατά τις δια-
τάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. – 4. Σε περίπτωση κατά την οποία 
προβάλλονται ταυτόχρονα απαιτήσεις από περισσότερα από τα αναφερό-
μενα στην παράγραφο 1 πρόσωπα, η απόδοση διενεργείται κατά το λόγο 
της ζημίας ή της αξίωσης. – 5. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγρά-
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φων 2 και 3 δεν επηρεάζει την ποινική μεταχείριση του υπόπτου ή του κα-
τηγορουμένου. – 6. Στις κατά τις προηγούμενες παραγράφους περιπτώσεις 
παρακατάθεσης ή απόδοσης των μετρητών ή του περιεχομένου των τρα-
πεζικών λογαριασμών, δεν θίγονται τα επικρατέστερα δικαιώματα τρίτων 
επί των μετρητών ή των τραπεζικών λογαριασμών, τα οποία είχαν τυχόν 
αποκτηθεί με βάση κείμενες διατάξεις. – 7. Κατά την σύμφωνα με τις προ-
ηγούμενες παραγράφους παρακατάθεση ή απόδοση των μετρητών ή του 
περιεχομένου των τραπεζικών λογαριασμών, το πιστωτικό ίδρυμα που δι-
ενεργεί την παρακατάθεση ή την απόδοση, παραδίδει στο Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων ή, κατά περίπτωση, στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο οι-
κείο νομικό πρόσωπο ή φορέα της παραγράφου 1, πιστοποιητικό περί των 
αξιώσεων τρίτων επ’ αυτών, μαζί με όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 
Την ίδια υποχρέωση έχει και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά 
την απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο οικείο νομικό πρόσωπο ή φο-
ρέα μετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται σε 
αυτό. – 8. Εάν μετά την, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, από-
δοση των μετρητών ή του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ή των 
μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημο-
σίου ή του νομικού προσώπου ή φορέα της παραγράφου 1 έπαψαν, για 
οποιονδήποτε λόγο, να είναι κατά τις κείμενες διατάξεις εισπρακτέες, εφό-
σον δεν έχει ήδη εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, τα 
αποδοθέντα ποσά, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, παρα-
κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παράγραφο 1.
Άρθρο 2: Συνέπειες από την πλήρη ικανοποίηση του παθόντος. 1. Ο ύπο-
πτος ή ο κατηγορούμενος για την τέλεση των εγκλημάτων του άρθρου 1 
και οποιοσδήποτε τρίτος που ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του, 
μπορούν, με ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους προς τον εισαγγελέα, τον 
ανακριτή ή το Δικαστικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, να καταβάλουν το 
συνολικό ποσό της οριζόμενης στο κατηγορητήριο, στο κλητήριο θέσπι-
σμα ή στο βούλευμα ζημίας ή αξίωσης, προς πλήρη ικανοποίηση του Ελλη-
νικού Δημοσίου ή των νομικών προσώπων ή φορέων του άρθρου 1 και, σε 
περίπτωση περισσοτέρων ζημιωθέντων ή εχόντων αξίωση, του συνόλου 
αυτών, από κεφάλαια στα οποία δεν έχει επιβληθεί κατάσχεση, δέσμευση 
ή απαγόρευση κίνησης λογαριασμών. Η πλήρης ικανοποίηση μπορεί να γί-
νει μέχρι και την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό 
δικαιοδοσίας, με την κατάθεση των χρημάτων σε δεσμευμένο άτοκο λο-
γαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσμευμένων χρη-
ματικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Η απόδο-
σή τους στο Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα ή τους φορείς του 
άρθρου 1 γίνεται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό. – 2. Ο ύποπτος 
ή ο κατηγορούμενος για την τέλεση των εγκλημάτων του άρθρου 1 ή τρί-
τος, σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσμευση, κατάσχεση 
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ή απαγόρευση κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων, 
ο ίδιος και σε περίπτωση κοινών λογαριασμών και οι συνδικαιούχοι αυ-
τών, μπορούν, με ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους προς τον εισαγγελέα, 
τον ανακριτή, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, να συναινέσουν 
στην οριστική απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα 
ή στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και προς πλήρη ικανο-
ποίηση αυτών, μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώ-
το βαθμό δικαιοδοσίας, του ποσού της οριζόμενης στο κατηγορητήριο, το 
κλητήριο θέσπισμα ή το παραπεμπτικό βούλευμα ζημίας ή αξίωσής τους, 
για το οποίο έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσμευση, κατάσχεση ή απαγόρευ-
ση κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων, εφόσον κατά 
το χρόνο της υποβολής της δήλωσής τους δεν υφίσταται ήδη εισπρακτέα 
απαίτησή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 1. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου διατάσσεται 
από το ανωτέρω αρμόδιο όργανο η άρση της κατάσχεσης, της δέσμευσης 
ή της απαγόρευσης και η καταβολή του ως άνω οριζομένου ποσού στο Ελ-
ληνικό Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ή φορείς και του τυχόν 
υπερβάλλοντος στον δικαιούχο αυτού, με την επιφύλαξη των προβλέψε-
ων της παραγράφου 6 του άρθρου 1. – 3. Ως πλήρης ικανοποίηση, κατά 
τις προηγούμενες παραγράφους, νοείται η ολοσχερής απόδοση του ποσού 
της οριζόμενης στο κατηγορητήριο, στο κλητήριο θέσπισμα ή στο βούλευ-
μα, ζημίας ή αξίωσης ενός εκάστου νομικού προσώπου ή φορέα του άρ-
θρου 1, η οποία προέρχεται από την τέλεση των ερευνώμενων εγκλημά-
των. Το αποδιδόμενο με την ανέκκλητη έγγραφη δήλωση ποσό πρέπει να 
είναι ελεύθερο από επικρατέστερα, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαιώμα-
τα τρίτων επί των μετρητών ή των τραπεζικών λογαριασμών. – 4. Στις πε-
ριπτώσεις της, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, και 3, πλήρους ικανο-
ποίησης του ζημιωθέντος και, σε περίπτωση περισσοτέρων, του συνόλου 
αυτών, επιβάλλονται στον κηρυχθέντα ένοχο οι εξής ποινές: α) αν η προ-
βλεπόμενη στο νόμο ποινή είναι ισόβια κάθειρξη, επιβάλλεται: αα) κάθειρ-
ξη μέχρι δέκα (10) έτη, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει 
χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή και ββ) κά-
θειρξη μέχρι δεκαπέντε (15) έτη, αν η ικανοποίησή τους λάβει χώρα μέχρι 
την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια δίκη, β) αν η 
προβλεπόμενη στο νόμο ποινή είναι κάθειρξη άνω των δέκα (10) ετών επι-
βάλλεται: αα) φυλάκιση, τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν η ικανοποίηση των 
ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου 
στον ανακριτή και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών, αν η ικανο-
ποίησή τους λάβει χώρα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας 
στην πρωτοβάθμια δίκη και γ) αν η προβλεπόμενη στο νόμο ποινή είναι 
κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη, επιβάλλεται: αα) φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη, 
αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα μέχρι την απολογία 
του κατηγορουμένου στον ανακριτή και ββ) φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη, αν 
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η ικανοποίησή τους λάβει χώρα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδι-
κασίας στην πρωτοβάθμια δίκη. – 5. Ο κακουργηματικός χαρακτήρας των 
πράξεων του άρθρου 1 εξακολουθεί να παραμένει ακόμα και στην περί-
πτωση πρόβλεψης ποινής φυλάκισης. – 6. Επί πλημμελημάτων, εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 384 και 406Α του Ποινικού Κώδικα. – 7. Σε πε-
ριπτώσεις συμμετοχής, η κατά τα ανωτέρω πλήρης ικανοποίηση από έναν 
ή ορισμένους εκ των περισσοτέρων συμμετεχόντων, ωφελεί και τους υπό-
λοιπους που συμφωνούν. Ο συμμέτοχος που δεν συμφωνεί, δεν υπάγεται 
στις ανωτέρω ρυθμίσεις.
Άρθρο 3: Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 δεν επηρεάζει 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προβολή και την ικανοποίηση των μη περιουσι-
ακών αξιώσεων του πολιτικώς ενάγοντος, καθώς και τα δικαιώματα αυτού.
Άρθρο 4: Εξαιρέσεις. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 2 δεν εφαρμόζονται, αν ο 
δράστης των πράξεων, κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, είχε την ιδιότη-
τα του Πρωθυπουργού, Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, 
Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα, Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειάρχη, Δημάρχου, Αντιδημάρχου ή αν τα πρόσωπα αυτά συμ-
μετείχαν στη διάπραξη των εγκλημάτων.
Άρθρο 5: Στις υποθέσεις του άρθρου 1, για τις οποίες έχει εκδοθεί παραπε-
μπτικό βούλευμα, αρμόδιο να διατάξει τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 εί-
ναι το κατά περίπτωση Δικαστικό Συμβούλιο. Εάν η υπόθεση εκκρεμεί στην 
κύρια ανάκριση, αρμόδιος είναι ο Ανακριτής. Μετά την έναρξη της αποδει-
κτικής διαδικασίας αρμόδιο είναι το Δικαστήριο που έχει επιληφθεί.
Άρθρο 6: Απόδοση χρημάτων με δικαστική απόφαση. 1. Σε περίπτωση τε-
λεσίδικης καταδίκης το Δικαστήριο καθορίζει το ύψος της ζημίας ή της αξί-
ωσης, καθώς και το πρόσωπο σε βάρος του οποίου τελέστηκε το οποιο-
δήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 αδικήματα. Εφόσον ζημιωθέν 
πρόσωπο είναι το Ελληνικό Δημόσιο και οποιοδήποτε άλλο από τα ανα-
φερόμενα στο άρθρο 1 νομικά πρόσωπα ή φορείς, το Δικαστήριο με την 
απόφασή του διατάσσει την οριστική απόδοση του ισόποσου της ζημίας ή 
της αξίωσης εκ των κατασχεθέντων ή κατατεθέντων χρημάτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 αντίστοιχα. Σε περίπτωση περισσοτέ-
ρων εκ των αναφερομένων στο άρθρο 1 προσώπων, το δικαστήριο διατάσ-
σει την οριστική απόδοση κατά το λόγο της ζημίας ή της αξίωσής τους. – 2. 
Σε περίπτωση αμετάκλητης απαλλαγής ή αθώωσης, διότι δεν αποδείχθη-
κε η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, αποδίδονται στους δικαιού-
χους εντόκως τα χρήματα που έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε 
οποιοδήποτε άλλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 νομικά πρόσωπα ή 
φορείς, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 του άρθρου 1 και 1 και 2 
του άρθρου 2, εκτός εάν υπάρχει αξίωση κατά του αθωωθέντος που είναι 
δυνατόν να συμψηφιστεί, είτε αυτή εδράζεται στην ίδια είτε σε άλλη αιτία. 
– 3. Εφόσον η ποινική δίωξη πάψει λόγω παραγραφής ή για οποιονδήποτε 
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άλλο μη ουσιαστικό λόγο το Συμβούλιο ή το Δικαστήριο αποφαίνεται υπο-
χρεωτικά σχετικά με την ύπαρξη αξίωσης και διατάσσει την απόδοση των 
σχετικών ποσών στους ζημιωθέντες. Το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου ορί-
ζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 7: Εξουσιοδοτική διάταξη. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης των χρηματικών 
απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών φορέων του άρθρου 
1, τα σχετικά με την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων και τον τρόπο απόδοσης και διαφύλαξης από αυτό των χρηματικών πο-
σών και των εγγράφων που αφορούν δικαιώματα τρίτων, ο τύπος των πι-
στοποιητικών, τα σχετικά με την επιστροφή των χρηματικών ποσών στους 
δικαιούχους, οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διαδικασίες και κάθε άλλη ανα-
γκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγού-
μενων άρθρων. – 2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία ανοίγμα-
τος και καταγραφής του περιεχομένου θυρίδων για τις οποίες έχει επιβλη-
θεί ή διαταχθεί δέσμευση, κατάσχεση ή το άνοιγμά τους.
Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις. 1. Στις εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που 
εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευμα κατάσχεσης, δέσμευ-
σης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρί-
δων, ή ο Ανακριτής ή το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο που έχει επι-
ληφθεί διατάσσει την παρακατάθεση των μετρητών ή των υπολοίπων λο-
γαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, σε δεσμευμένο 
άτοκο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως δεσμευμέ-
νων χρηματικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, 
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2. Για τις υποθέσεις, όμως, στις οποίες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφίσταται εισπρακτέα απαί-
τηση ή εκτελεστός τίτλος του Δημοσίου ή νομικού προσώπου ή φορέα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1, κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου αυτού, διατάσσεται η απόδοση των μετρητών ή των υπο-
λοίπων λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες. Σε περί-
πτωση κατά την οποία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου υπάρχουν περισ-
σότεροι δικαιούχοι η απόδοση γίνεται κατά το λόγο της ζημίας ή της αξίω-
σής τους. – 2. Οι ρυθμίσεις των υποπεριπτώσεων ββ´ των περιπτώσεων α´, 
β´ και γ´ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στις 
υποθέσεις στις οποίες δεν συντρέχουν τα αναφερόμενα στο δεύτερο εδά-
φιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και, κατά την έναρξη ισχύ-
ος του παρόντος νόμου: α) έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε πρώτο 
βαθμό, εφόσον λάβουν χώρα τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 2 έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο δευτεροβάθ-
μιο δικαστήριο ή β) έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είτε στο πρωτοβάθμιο εί-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


