
5

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η 20ή έκδοση του Ποινικού Κώδικα στην σειρά «Κώδικες Τσέ-
πης» συμπίπτει με την κύρωση του νέου Ποινικού Κώδικα με τον 
Ν. 4619/2019. Ο Κώδικας ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων 
με την λεγόμενη “διαδικασία των κωδίκων” (άρθρο 76 παρ. 6 του 
Συντάγματος και 111 του Κανονισμού της Βουλής) στις 6.6.2019, 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11.6.2019 
(ΦΕΚ Α΄ 95) και αρχίζει να ισχύει (δυνάμει του άρθρου 460 και του 
άρθρου δεύτερου του κυρωτικού του νόμου) την 1.7.2019. Από 
την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα καταργείται ο Ποινι-
κός Κώδικας του 1950 (σύμφωνα με το άρθρο 461 του νέου Ποι-
νικού Κώδικα), ο Ν. 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου 
(κατά το άρθρο 462 του νέου Κώδικα), καθώς και κάθε διάταξη 
που τους τροποποιούσε.

Ο νέος Ποινικός Κώδικας (ο τρίτος κατά σειρά του νεότερου 
ελληνικού κράτους, μετά τον Ποινικό Νόμο του 1833 και τον Ποι-
νικό Κώδικα του 1950) αποτέλεσε προϊόν μακράς νομοπαρασκευ-
αστικής εργασίας. Το έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, 
σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο του κυρωτικού 
τού Ποινικού Κώδικα νόμου «ήταν κατ’ αρχήν ο εξορθολογισμός 
και εκσυγχρονισμός του συστήματος ποινικών κυρώσεων, η “ανα-
καίνιση” διατάξεων του Ειδικού Μέρους που με την πάροδο του 
χρόνου έχουν χάσει τη σημασία και τη ρυθμιστική τους εμβέλεια 
και η αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζονται από την αλη-
θώς επαναστατική τεχνολογική πρόοδο και τις κοινωνικές, πολιτι-
κές και οικονομικές αλλαγές σε εθνικό και οικουμενικό επίπεδο».

Η αποτύπωση –σε έναν τόμο– της διαδοχής του ΠΚ 1950 από 
τον ΠΚ 2019, που αποτελούν το corpus της ουσιαστικής ποινικής 
νομοθεσίας μας, εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότη-
τα στον ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου να εντοπίζει την 
εφαρμοστέα κάθε φορά διάταξη, αποτελεί ένα δύσκολο, από εκ-
δοτική άποψη, εγχείρημα. 

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή είχε ως στόχο την διατή-
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ρηση της αρίθμησης των άρθρων, ώστε η νομοθετική ύλη (εκτός, 
προφανώς, από την καταργούμενη και την εισαγόμενη για πρώτη 
φορά) να ανευρίσκεται στο άρθρο του ΠΚ 2019 που αντιστοιχεί 
σε εκείνο του ΠΚ 1950. Η επιτυχία του στόχου αυτού θα εξασφά-
λιζε την δυνατότητα μιας κατ’ αντιπαραβολήν παρουσίασης του 
κειμένου των δύο κωδίκων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 
προβλήματα διαχρονικού δικαίου. Δυστυχώς, όμως, οι αποκλίσεις 
στην αρίθμηση των σχετικών άρθρων είναι τόσο συχνές, ώστε η 
δημοσίευση των κειμένων του προηγούμενου και του νέου Κώδι-
κα στην ίδια σελίδα σε δίστηλη διάταξη να καθίσταται αδύνατη. 

Π.χ. το άρθρο 378 (περί υφαιρέσεως) του ΠΚ 1950 καταργεί-
ται, στο δε νέο άρθρο 378 του ΠΚ 2019 ρυθμίζεται στο σύνολό της 
η ύλη που αφορά την φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία στον ΠΚ 
1950 ρυθμίζεται στα άρθρα 381, 382 και 383. Η ροή των τελευταίων 
αυτών άρθρων διασπάται (στον ΠΚ 1950) από τα άρθρα 381Α και 
381Β, τα οποία δεν επαναλαμβάνονται στον νέο ΠΚ (ούτε όμως πε-
ριέχεται σε αυτόν ρητή μνεία περί καταργήσεώς τους, όπως γίνεται 
με όλα τα άλλα καταργούμενα άρθρα στην ροή του νομοθετικού 
κειμένου, πλην της γενικής μνείας περί καταργήσεως του συνόλου 
του ΠΚ 1950 που γίνεται στο άρθρο 461 ΠΚ). Αντιστοίχως, σε μια 
δίστηλη αποτύπωση του κειμένου των δύο κωδίκων, η στήλη που 
θα αντιστοιχούσε στο άρθρο 56 θα έπρεπε να παραμείνει κενή για 
τον ΠΚ 2019, καθώς η νομοθετική ύλη που καλύπτει η παράγρα-
φος 1 του άρθρου 56 του ΠΚ 1950 καταργείται, οι δε παράγραφοι 
2 και 3 (για την κατ’ οίκον έκτιση της στερητικής της ελευθερίας 
ποινής) έχουν μεταφερθεί στο άρθρο 105 παρ. 1, 2 εδ. α΄ και 3 του 
νέου ΠΚ (όπου προστέθηκαν και άλλες, νέες περιπτώσεις που δεν 
προβλέπονταν στον προηγούμενο ΠΚ), με ταυτόχρονη μεταφορά 
της ύλης του άρθρου 105 του ΠΚ 1950 (περί των τυπικών προϋ-
ποθέσεων της υφ’ όρον απολύσεως) στο άρθρο 105Β του νέου ΠΚ 
(αντίστοιχο άρθρο 105Β απουσιάζει από τον ΠΚ 1950). 

Επίσης, θα έπρεπε να γίνει αντιστοίχιση άρθρων εντελώς 
άσχετων μεταξύ τους ως προς την αρίθμηση, όπως του άρθρου 
334 παρ. 3 του ΠΚ 1950 για τη παράνομη είσοδο ή παραμονή σε 
χώρο δημόσιας κ.λπ. υπηρεσίας (που μεταφέρεται στο άρθρο 168 
του νέου ΠΚ), των άρθρων 231 και 232Α του ΠΚ 1950 (τα οποία, 
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κατά ένα μέρος τους, μεταφέρονται στο άρθρο 169Α του νέου 
ΠΚ), του άρθρου 237Β του ΠΚ 1950 περί δωροληψίας και δωρο-
δοκίας στον ιδιωτικό τομέα (που μεταφέρεται στο άρθρο 396 του 
νέου ΠΚ), των άρθρων 442 και 443 του ΠΚ 1950 (όπου τυποποι-
ούνταν πταίσματα που πλέον τιμωρούνται ως πλημμελήματα 
στο άρθρο 181 του νέου ΠΚ), του άρθρου 458Α του ΠΚ 1950 περί 
παραβάσεως Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που από τις 
τελικές διατάξεις του προηγούμενου Κώδικα μεταφέρεται στο άρ-
θρο 142Α του νέου) κ.λπ. 

Τέλος, υπάρχουν άρθρα του προηγούμενου Κώδικα, το κεί-
μενο των οποίων θα έπρεπε να εμφανίζεται περισσότερες φορές, 
καθώς αντιστοιχούν σε περισσότερα άρθρα του νέου Κώδικα. 
Έτσι, π.χ. το άρθρο 197 (διατάραξη συνεδριάσεων) του ΠΚ 1950 
θα έπρεπε να δημοσιευθεί τρεις φορές υπό τον νέο Κώδικα, εφό-
σον έχει ενταχθεί εν μέρει στο άρθρο 168, εν μέρει στο άρθρο 
168Α και εν μέρει στο άρθρο 189.

Από την άλλη πλευρά μια έκδοση χωρίς τον Κώδικα του 1950 
θα δημιουργούσε ανυπέρβλητες δυσχέρειες ως προς τον εντοπι-
σμό της εφαρμοστέας διάταξης, δεδομένης της ισχύος της αρχής 
της αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης νόμου «που στη συγκε-
κριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κα-
τηγορουμένου» (σύμφωνα με την νέα, ουσιωδώς παρηλλαγμένη σε 
σχέση με την προηγούμενη, διατύπωση του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ), 
όταν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της 
ίσχυσαν «περισσότερες διατάξεις νόμων». Η νομολογία θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει τα διαχρονικού δικαίου ανακύπτοντα προβλήματα.

Για όλους αυτούς τους λόγους προκρίθηκε η επιλογή της δη-
μοσίευσης του κειμένου και των δύο κωδίκων, πρώτα του ΠΚ 2019 
και εν συνεχεία του ΠΚ 1950. Ο νέος Ποινικός Κώδικας αποτελείται 
από 337 άρθρα, που φέρουν αρίθμηση από το 1 έως το 469. Από 
αυτά τα 286 φέρουν αριθμητικό προσδιορισμό, ενώ (παρά τις 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν) τα 51 φέρουν αλφαριθμητικό 
προσδιορισμό (142Α, 167Α, 169Α κ.ο.κ.). Νομοθεσία σχετική με 
την ρύθμιση των καθ’ έκαστον άρθρων έχει προστεθεί, όπου αυτό 
κρίθηκε απαραίτητο. Π.χ. υπό άρθρο 71 ΠΚ («Μέτρα θεραπείας 
ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής 
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διαταραχής») παρατίθενται τα άρθρα 9-21 του Ν. 4509/2017 για 
τους κανόνες εκτέλεσης των “κατάλληλων θεραπευτικών μέ-
τρων”, υπό το άρθρο 110Α ΠΚ («Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ 
οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση») το άρθρο 4 
του Ν. 4205/2013 («Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων 
και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις»), υπό το άρθρο 
462 ΠΚ το άρθρο 1 του (καταργούμενου με το άρθρο 462 του 
νέου Ποινικού Κώδικα) Ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών 
των προβλεπομένων διά τους καταχραστάς του Δημοσίου» κ.ο.κ.

Στην έκδοση προτάσσεται το κείμενο της Αιτιολογικής Έκ-
θεσης του νέου Ποινικού Κώδικα, που αναμένεται να αποτελέ-
σει πολύτιμο εργαλείο για την ιστορικοβουλητική ερμηνεία των 
διατάξεών του. Στην Αιτιολογική Έκθεση περιέχεται σύντομος 
υπομνηματισμός στα σημεία στα οποία η καταγραφή των σκέψε-
ων δεν αποτυπώνουν το τελικώς ψηφισθέν νομοθετικό κείμενο, 
λόγω (κυρίως) των “νομοτεχνικών βελτιώσεων” που έλαβαν χώρα 
κατά την επιψήφιση του Ποινικού Κώδικα στην Βουλή. Οι εν λόγω 
επισημάνσεις αφορούν κυρίως την ρύθμιση του βιασμού (άρθρο 
336), καθώς και την συστηματική ένταξη των διατάξεων για την 
τιμώρηση των βασανιστηρίων, οι οποίες αρχικώς είχαν μεταφερ-
θεί από το κεφάλαιο για την προστασία του δημοκρατικού πολι-
τεύματος στο κεφάλαιο των εγκλημάτων σχετικά με την υπηρε-
σία, και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο για την κατάχρηση υπαλ-
ληλικής ιδιότητας, ως άρθρο 239α (τελικώς η διάταξη εντάχθηκε 
εκ νέου στο 1ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους, ως άρθρο 137Α). 

Τέλος, η έκδοση συνοδεύεται από ένα νέο λημματικό ευρε-
τήριο, που αντιστοιχεί στa άρθρα του νέου ΠΚ 2019 με λήμματα 
ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες απαιτήσεις (π.χ. Stalking [κατα-
δίωξη επίμονη], σύμφωνο συμβίωσης, μέσα σταθερής τροχιάς, 
φυσικό αέριο κ.λπ.).

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον συνεργάτη μου Κωνστα-
ντίνο Χατζόπουλο για την βοήθεια που μου παρείχε σε διάφορες 
φάσεις της επεξεργασίας του υλικού.

Θωμάς Σάμιος
Ιούνιος 2019



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»

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

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

II. Στο Γενικό Μέρος του ισχύοντος Π.Κ. καταγράφονται οι βα-
σικές αρχές ενός φιλελεύθερου ποινικού δικαίου, οι οποίες λόγω 
της σημασίας που έχουν, ως αξιόπιστη εγγύηση των ατομικών 
ελευθεριών, περιλαμβάνονται σε κείμενα αυξημένης τυπικής δύ-
ναμης. Βασική είναι η δικαιοκρατική αρχή, που ανέτρεψε την «αρ-
χή του αστυνομικού κράτους». Ο Εισηγητής του Γενικού Μέρους 
Νικόλαος Χωραφάς επεσήμαινε, ότι «διά τους λαούς, οι οποίοι 
πιστεύουν εις την ανθρωπίνην προσωπικότητα, ως ιδίαν αξίαν, η 
ποινική εξουσία της Πολιτείας δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί 
εις θεραπαινίδα ταύτης ή εκείνης της τυραννίας». Ειδικότερη έκ-
φραση της αρχής αυτής, αλλά και της δημοκρατικής αρχής, είναι 
εκείνη της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών, που τί-
θεται ως θεμέλιος λίθος στο άρθρο 1 Π.Κ. «Η Magna Charta του 
Ποινικού Δικαίου ως Δικαίου», κατά τη διατύπωση του Γ.-Α. Μα-
γκάκη. Όπως διευκρίνιζε ο Ν. Ανδρουλάκης «η δημοκρατία είναι 
απαραίτητη προκειμένου το ποινικό δίκαιο, ο υπό μια έποψη κατ’ 
εξοχήν υπηρέτης και εκφραστής της κρατικής ισχύος, να είναι ό-
ντως δίκαιο και όχι αυθαιρεσία». Ο Ι. Μανωλεδάκης επέγραφε, ότι 
η «ανθρώπινη αξιοπρέπεια» είναι «μία απόλυτη δικαιική έννοια 
(του χώρου του δικαιικού δέοντος) με απόλυτο δικαιικό αίτημα 
τον καθολικό σεβασμό της, που θέτει έτσι ένα απόλυτο όριο στην 
άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, ως ηθικό αυτονόητο της “μετα-

1. ΣτΕ: Ενν. «του 1834». 
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φιλελεύθερης” δημοκρατικής έννομης τάξης μετά τον Δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο». Η φιλελεύθερη και δημοκρατική φυσιογνω-
μία του Γενικού Μέρους το καθιστά πηγή έμπνευσης για την ανα-
σύνταξη του Ποινικού Κώδικα ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου.

III. Στη διάρκεια της εφαρμογής του ο Π.Κ. υπέστη αλλεπάλλη-
λες τροποποιήσεις, προκειμένου είτε να ρυθμιστούν νέα δεδομέ-
να, είτε να ασκηθεί αντεγκληματική πολιτική με βάση συγκυριακά 
περιστατικά. Ιδιαίτερα απασχόλησαν τη θεωρία ορισμένες μετα-
βολές που είχαν εμφανή τα ίχνη της επίκαιρης και εν θερμώ νομο-
θετικής παρέμβασης, χωρίς να εναρμονίζονται με τις γενικές αρχές 
του ΠΚ. Το ίδιο ισχύει και για τη θέσπιση, διά μέσου ειδικών νόμων, 
ανάλογων ρυθμίσεων. Ιδιαίτερα μετά την καθοριστική επίδραση 
που άσκησε στο δικαιικό σύστημα το Σύνταγμα του 1975 ήταν 
φανερό, ότι ο ΠΚ είχε ανάγκη ενός ριζικού εκσυγχρονισμού, αλλά 
και «ιδεολογικού αποχρωματισμού», ώστε να ανταποκριθεί στις 
σύγχρονες αντιλήψεις τόσο για την αντεγκληματική πολιτική, όσο 
και για την προστασία του πολίτη από την κατάχρηση της ποινικής 
καταστολής και την εφαρμογή της αρχής του κράτους δικαίου.

IV. Συνολικά αποτιμώμενος ο Ποινικός Κώδικας αποτέλεσε τη 
βάση της ποινικής δογματικής και γενικότερα της απονομής της 
ποινικής δικαιοσύνης στη Χώρα μας, μέσα στις δύσκολες μετα-
πολεμικές συνθήκες. Η ογκώδης νομολογία και βιβλιογραφία που 
έχει συγκεντρωθεί αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη, η αξιοποί-
ηση της οποίας επιβάλλεται όχι απλώς για λόγους νομοθετικής 
συνέχειας, αλλά και ως αφετηρία των μεταβολών που επιβάλλει 
η ραγδαίως μεταλλασσόμενη ιστορική πορεία και οι αντίστοιχα 
αναπροσαρμοζόμενες αντιλήψεις.

V. Βεβαίως σε ορισμένες διατάξεις του Γενικού, ιδίως, όμως, 
του Ειδικού Μέρους αποκαλύπτεται το πνεύμα μιας άλλης, ριζικά 
διαφορετικής από τη σημερινή, εποχής. Παράλληλα, λοιπόν, με τη 
διατήρηση των δημοκρατικών και φιλελεύθερων χαρακτηριστι-
κών του Π.Κ. ήταν αναγκαίος ο εξορθολογισμός και η ανανέωσή 
του, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου κοινωνι-
κού κράτους δικαίου και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τούτο 
επέβαλε τη διαμόρφωση ενός συστήματος ποινικών κυρώσεων, 
που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απόψεις για την ποινή, τη 
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χνολογική πρόοδο και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
αλλαγές σε εθνικό και οικουμενικό επίπεδο. Τα εγκλήματα που 
τελούνται στο Διαδίκτυο, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, 
οι νεοφανείς μορφές εγκλημάτων ασύμμετρης βίας, επέβαλαν τη 
νομοθετική αλλαγή. Εξ άλλου η ανάγκη τήρησης της αρχής της 
αναλογικότητας (εγκλήματος και ποινής) που παραβιάστηκε, εί-
τε με ειδικούς νόμους, είτε με τροποποιήσεις του Π.Κ., επέβαλαν 
να διατηρηθεί, στο μέτρο του δυνατού, το δικαιοκρατικό και αν-
θρωποκεντρικό πνεύμα, αλλά και η συστηματική δομή του Π.Κ., 
επάνω στην οποία στηρίχθηκε η νομολογιακή και θεωρητική επε-
ξεργασία του Ποινικού Δικαίου.

Ενόψει αυτών, το Σχέδιο Π.Κ. τήρησε τη σειρά αρίθμησης των 
άρθρων, παρ’ ότι καταργήθηκαν ή ενοποιήθηκαν αρκετές διατάξεις 
ή οι τίτλοι ορισμένων άρθρων, αλλά και το περιεχόμενο ορισμένων 
κεφαλαίων, λόγω μεταφοράς διατάξεων από ένα κεφάλαιο σε άλ-
λο. Ο αριθμός κάθε άρθρου που καταργήθηκε, δεν αναφέρεται 
πλέον στο κείμενο του νέου ΠΚ, ούτε καλύπτεται από άλλο άρθρο 
με διαφορετικό περιεχόμενο (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων), διό-
τι, διαφορετικά, αυτό θα οδηγούσε σε νέα αρίθμηση. 

Όσα κεφάλαια καταργήθηκαν δεν υπολογίζονται κατά την α-
ρίθμηση των κεφαλαίων του Γενικού και του Ειδικού Μέρους του 
Σχεδίου, διότι οι αναφορές της νομολογίας και της θεωρίας γίνο-
νται κατά κανόνα στα επί μέρους άρθρα ή πλέγματα διατάξεων 
και όχι στα κεφάλαια. Χωρίς τη διατήρηση της δομής του Π.Κ. σε 
κεφάλαια, πάντως, θα ήταν αδύνατη η ίδια αρίθμηση των άρθρων 
του Σχεδίου, η οποία επιτεύχθηκε σε μέγιστο ποσοστό και πάντως 
σε όλες τις βασικές διατάξεις.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Το σύγχρονο Ποινικό Δίκαιο επιδιώκει την αποτελεσματική 

προστασία των έννομων αγαθών και την ουσιαστική εξασφάλιση 
του προσώπου από τις παραδοσιακές καταχρήσεις της ποινικής 
καταστολής. Η συνταγματική, διεθνοσυμβατική και η ευρωπαϊκή 
έννομη τάξη κατοχυρώνουν ως ουσιώδεις ατομικές ελευθερίες τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, όταν «ανθρώπινα πάθη και αδυναμίαι, 
αντίξοοι του βίου περιστάσεις ή και η ειλικρινής και ανιδιοτελής 
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πίστις εις ταύτην ή εκείνην την ηθικήν, θρησκευτικήν ή πολιτικήν 
ιδεολογίαν άγουν τους ανθρώπους εις συμπεριφοράν αντίθετον 
προς την υπό του δικαίου ειρηνικήν τάξιν της κοινωνικής ζωής», 
όπως έγραφε επίσης με στοχαστική νηφαλιότητα ο Εισηγητής του 
Γενικού Μέρους του Π.Κ. μέσα στο κλίμα δοκιμασίας του νομικού 
πολιτισμού, στο οποίο άρχισε να εφαρμόζεται ο ισχύων Κώδικας.

Οι Κώδικες της βασικής νομοθεσίας φιλοδοξούν να συναρμό-
σουν σε ενιαίο σύνολο κανόνες, η συνοχή των οποίων επιτρέπει 
τη σταθερότητα και την ασφάλεια του οικείου κλάδου δικαίου, 
στο πλαίσιο της τελολογικής ενότητας της έννομης τάξης. Καθή-
κον ειδικότερα του ποινικού νομοθέτη στο πλαίσιο ενός Ποινικού 
Κώδικα είναι να αξιολογήσει το κανονιστικό παρόν, με κριτήριο 
τις υπάρχουσες, αλλά και τις διαφαινόμενες ανάγκες, ώστε να ο-
ρίσει ένα σύνολο ρυθμίσεων, με σταθερά ενοποιητικά στοιχεία, 
που θα καταστήσουν αποτελεσματική την άσκηση της αντεγκλη-
ματικής πολιτικής, που οργανώνει ο Κώδικας και την προστασία 
της ελευθερίας των κοινωνών, την οποία εγγυάται το Σύνταγμα.

Η εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού εξαρτάται από τις βασι-
κές αρχές, που προσδιορίζουν το πνεύμα του Κώδικα και επιτρέ-
πουν στους εφαρμοστές του δικαίου, με την αρωγή της επιστήμης, 
την ορθή ερμηνεία των διατάξεών του και την εφαρμογή τους στις 
ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Υπό την ισχύ της αρχής-κρηπίδος 
του Π.Κ., nullum crimen, nulla poena sine lege, η σημασία της προ-
σαρμογής της ποινικής κύρωσης in concreto έχει κανονιστικό χα-
ρακτήρα. Η δικαστική απόφαση «απεικονίζει, εξατομικεύει και υλο-
ποιεί» την έννομη αντίδραση στην προσβολή του εννόμου αγαθού.

Οι βασικές αρχές που διέπουν το παρόν Σχέδιο του Π.Κ. είναι 
οι ακόλουθες:

i. Η αρχή της νομιμότητας του εγκλήματος και της ποινής, που 
καθιερώνει το άρθρο 7 παρ. 1 του Συντάγματος (βλ. ιδίως άρθρα 
1 και 2 ΠΚ).

ii. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, που 
επιβάλλει το Σύνταγμα στο άρθρο 2 παρ. 1 και εξειδικεύει στο άρ-
θρο 7 παρ. 2, 3 και 4 (βλ. ιδίως άρθρο 239Α ΠΚ2 και τα κεφάλαια 

2. ΣτΕ: Με “νομοτεχνική βελτίωση” που κατατέθηκε στην Βουλή κατά την 
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για την προστασία της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, του ιδιωτι-
κού απορρήτου κλπ).

iii. Η αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα 
στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. 4 τόσο για την in abstracto ποινική προ-
στασία των εννόμων αγαθών, όσο και την in concreto εξειδίκευσή 
της (βλ. ιδίως άρθρα 79 επ. ΠΚ για την «ανάλογη και δίκαιη τιμω-
ρία του εγκλήματος»).

iv. Η αρχή της ενοχής, με βάση την οποία η καταδίκη για αξι-
όποινη πράξη προϋποθέτει δόλο ή αμέλεια του δράστη (άρθρο 
26 ΠΚ) και αποκλείει την αντικειμενική ευθύνη. Η ποινική ευθύνη 
προκύπτει από το ενέργημα του δράστη, ο οποίος, όμως, νοείται 
ως «ελεύθερος και υπεύθυνος» άνθρωπος, ως φορέας «ελευθερί-
ας βούλησης» και επομένως υπόλογος για τα αποτελέσματα της 
δραστηριότητας, την οποία απαγορεύει ο νόμος. Ο νόμος, έκ-
φραση της «γενικής βούλησης» στη δημοκρατική Πολιτεία, δεν 
περιορίζει την ατομική ελευθερία, αλλά την συναρμόζει με την 
κοινωνική ευθύνη, ως «δικαιοσύνη προς έτερον».

v. Η δημοκρατική αρχή, η οποία εξασφαλίζεται με την αρχή 
της νομιμότητας (άρθρο 1 ΠΚ), με την προστασία του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος, την προστασία της ελεύθερης και αβίαστης 
άσκησης του εκλογικού δικαιώματος κλπ.

vi. Η φιλελεύθερη αρχή ή αρχή της προσωπικής αυτονομίας 
(όπως εξειδικεύεται ιδίως στα εγκλήματα κατά της προσωπικής 
επικοινωνιακής ή γενετήσιας ελευθερίας και της ποινικής προστα-
σίας της ιδιωτικής ζωής), καθώς και τον κανόνα [έτσι στο πρωτό-
τυπο] «εν αμφιβολία υπέρ της ελευθερίας (in dubio pro libertate). 
Mε το κριτήριο αυτό οριοθετούνται νομοθετικά τα εγκλήματα, 
ώστε να αποβαίνει το Ποινικό Δίκαιο, όχι μόνο μέσο προστασίας 
των εννόμων αγαθών, αλλά και μέτρο ελευθερίας των πολιτών.

vii. Η αρχή της ισότητας, η οποία, εκτός από την τυπική ισό-
τητα «ενώπιον του νόμου» και «εντός του νόμου», κατοχυρώνεται 
και ως αναλογική ισότητα στο άρθρο 4 του Συντάγματος. Με βά-
ση την τυπική ισότητα οι φορείς πολιτικών αξιωμάτων που έχουν 

ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα» το άρθρο 239Α 
διεγράφη, η ίδια δε διάταξη προστέθηκε μετά το άρθρο 137 και αριθμή-
θηκε σε 137Α. 
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διορίζονται, δηλαδή, αρχικά οι γενικοί κανόνες και ακολουθεί η 
ανάλυση των βασικών για την κατάφαση του αρχικού αξιοποίνου 
στοιχείων (αρχικό άδικο, υπαιτιότητα, τελικό άδικο και ενοχή), οι 
διατάξεις διεύρυνσης του αξιοποίνου (απόπειρα – συμμετοχή) 
και στη συνέχεια οι διατάξεις για τις ποινές, οι οποίες αντίστοιχα 
ταξινομούνται σε εκείνες που αναφέρονται στην απειλή των ποι-
νών, σε εκείνες που ρυθμίζουν την επιμέτρηση και σε εκείνες που 
προσδιορίζουν τον τρόπο έκτισης των ποινικών κυρώσεων. Στο 
τέλος έχουν τοποθετηθεί οι διατάξεις σχετικά με την εξάλειψη του 
αξιοποίνου και την ποινική μεταχείριση των ανήλικων δραστών 
αξιόποινων πράξεων. 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ποινικός νόμος
Στο πρώτο Κεφάλαιο του Γενικού Μέρους του Σχεδίου, με τίτ-

λο «Ο Ποινικός Νόμος» περιλαμβάνονται οι βασικοί κανόνες του 
ποινικού δικαίου. Το Κεφάλαιο αυτό διακρίνεται σε τρεις ενότητες.

Ι. Βασικές αρχές
Άρθρο 1: Η πρώτη διάταξη αυτής της ενότητας είναι κατά 

βάση συμβολικής σημασίας, καθώς επαναλαμβάνει τη διάταξη 
του άρθρου 7 παρ. 1 Συντάγματος, ορίζοντας ότι έγκλημα δεν υ-
πάρχει χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης 
και να ορίζει τα στοιχεία της, καθώς και την επιβλητέα γι’ αυτή ποι-
νή. Από τη διάταξη αυτή συνάγονται οι ακόλουθες θεμελιώδεις 
για το ποινικό δίκαιο αρχές: (α) Το έγκλημα προϋποθέτει σε κάθε 
περίπτωση «πράξη προσβολής». Δεν μπορούν επομένως να τιμω-
ρούνται απλές εκδηλώσεις του φρονήματος, δηλαδή πράξεις οι 
οποίες δεν προσβάλλουν κανένα έννομο αγαθό. (β) Η πράξη πρέ-
πει να περιγράφεται σε τυπικό νόμο, έτσι ώστε να υπάρχει η μεγα-
λύτερη δυνατή διαφάνεια ως προς το περιεχόμενο του δικαιικού 
κανόνα και να εξασφαλίζεται η τήρηση της δημοκρατικής αρχής. 
(γ) Η πράξη πρέπει να είναι με ακρίβεια ορισμένη, πρέπει, δηλαδή, 
να περιγράφονται στο νόμο τα στοιχεία της έτσι ώστε να μπορεί ο 
καθένας να γνωρίζει πότε μια συμπεριφορά μπορεί να συνεπάγε-
ται γι’ αυτόν ποινικές κυρώσεις. (δ) Επιπλέον και η ποινή πρέπει να 
ορίζεται ρητά για συγκεκριμένη πράξη. Απαγορεύεται επομένως 
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η απειλή αόριστων ποινών ή η απειλή ποινών με εξαιρετικά ευ-
ρέα πλαίσια. Η μεγάλη σημασία της αρχών αυτών επιβεβαιώνεται 
και από το γεγονός της κατοχύρωσής τους τόσο στο άρθρο 7 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και 
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2: Στο άρθρο 2 επαναλαμβάνεται η ισχύουσα και 
σήμερα διάταξη σχετικά με την αναδρομική εφαρμογή του ευ-
μενέστερου για τον κατηγορούμενο νόμου. Τα νέα στοιχεία που 
εισάγει η διάταξη είναι τρία: (α) Διευκρινίζεται ότι επιεικέστερος 
είναι ο νόμος που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευ-
μενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου. Με τον τρόπο αυτό 
υιοθετείται πλέον νομοθετικά η άποψη που επικρατεί τόσο στη 
θεωρία όσο και στη νομολογία σχετικά με το περιεχόμενο που έ-
χει η αρχή αυτή στο ποινικό δίκαιο. (β) Διευκρινίζεται επίσης ότι 
αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι αν ο νόμος στο σύνολό του είναι 
επιεικέστερος για τον κατηγορούμενο, αλλά αν περιέχει διατάξεις 
που είναι επιεικέστερες γι’ αυτόν. Έτσι, είναι πιθανό να εφαρμό-
ζονται σε συγκεκριμένη περίπτωση διατάξεις διαφορετικών νό-
μων. Μπορεί λ.χ. να εφαρμόζεται νεότερη διάταξη που προβλέπει 
μικρότερη απειλούμενη ποινή, μαζί με διάταξη παλαιότερου νό-
μου που πρόβλεπε μετατροπή της μεγαλύτερης ποινής. (γ) Τέλος, 
στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι αν μεταγενέστερος νόμος χα-
ρακτήρισε την πράξη μη αξιόποινη, παύει η εκτέλεση της ποινής 
που επιβλήθηκε καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της, όπως και 
η εκτέλεση των μέτρων ασφαλείας. Η προσθήκη στη διάταξη αυ-
τή και των μέτρων ασφαλείας, εκτός από τις παρεπόμενες ποινές, 
στηρίχθηκε στη σκέψη ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν παύουν να 
είναι μέτρα του ποινικού δικαίου. Όταν επομένως μια πράξη χα-
ρακτηρίζεται πλέον ως ανέγκλητη και επομένως κανένα ποινικής 
φύσης μέτρο δεν μπορεί να επιβληθεί γι’ αυτήν, δεν θα πρέπει επί-
σης να εκτελούνται και τα μέτρα ασφαλείας.

Άρθρο 3: Η διάταξη αυτή καταργείται, διότι είναι ευθέως α-
ντίθετη στους υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες των άρθρων 15 
του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 
του Ο.Η.Ε. και 49 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρω-
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ΝΟΜΟΣ 4619/2019
(ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019)

«Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»
Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος 
ο Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νομοπαρα-
σκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 74 παρ. 1α του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτη-
σιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄74), με την απόφαση 
38882/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 80884/Φ.279/8.11.2018 (ΦΕΚ τ. 
ΥΟΔΔ 676/15.11.2018) και συμπληρώθηκε με διαδοχικές αποφά-
σεις του ίδιου Υπουργού, και έχει ως εξής:

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1ο Κεφάλαιο: Ο ποινικός νόμος
Ι. Βασικές αρχές

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

στοιχεία της καθώς και την επιβλητέα γι’ αυτή ποινή.

2 Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου. 1. Αν από την τέλε-
ση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν πε-

ρισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκε-
κριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του 
κατηγορουμένου. 
2. Αν μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη μη αξιό-
ποινη (ανέγκλητη), παύει η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της, όπως και η εκτέλεση των 
μέτρων ασφαλείας. 
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τρο, εφόσον κρίνει ότι, εξαιτίας της κατάστασής του, υπάρχει κατά 
το χρόνο έκδοσης της απόφασης κίνδυνος, αν αφεθεί ελεύθερος, 
να τελέσει και άλλα τουλάχιστον ανάλογης βαρύτητας εγκλήμα-
τα. Η διάταξη της απόφασης που αφορά στο θεραπευτικό μέτρο 
εκτελείται με φροντίδα της εισαγγελικής αρχής. 
2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει για όλα τα εγκλήματα κα-
τά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας που απειλούνται με 
ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών μηνών. Δεν 
ισχύει για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας 
που δεν εμπεριέχουν χρήση βίας ή απειλή βίας. 
3. Κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα είναι: (α) η νοσηλεία σε ειδικό 
τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, (β) η νο-
σηλεία σε ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού 
νοσοκομείου και (γ) η υποχρεωτική θεραπεία και ψυχιατρική 
παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε κατάλληλη 
εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή εξωτερικά ιατρεία 
δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου. 
4. Οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου βεβαιώνονται με μία του-
λάχιστον πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται αμέσως μετά τη 
σύλληψη και με άλλη μία τουλάχιστον πραγματογνωμοσύνη που 
διενεργείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσιμο, με μέ-
ριμνα του εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εισάγεται προς 
εκδίκαση η υπόθεση. Οι πραγματογνωμοσύνες διενεργούνται από 
πραγματογνώμονα που επιλέγεται, κατά προτίμηση, από τον κατά-
λογο που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο. Στις πραγματογνωμο-
σύνες προτείνεται και το τυχόν κατάλληλο μέτρο θεραπείας.

70 Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου. 1. Στην απόφαση που 
διατάσσει το θεραπευτικό μέτρο ορίζεται ο μέγιστος χρόνος 

της διάρκειάς του, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη 
για τα πλημμελήματα και τα πέντε έτη για τα κακουργήματα. Ένα 
μήνα τουλάχιστον πριν τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, το 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εκτε-
λείται το θεραπευτικό μέτρο, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση, να διατάξει την παράταση του μέτρου ή την αντικατά-
στασή του με άλλο για τον ίδιο κατά ανώτατο όριο χρόνο, εφό-
σον τούτο επιβάλλεται για τις ανάγκες της θεραπείας και εξακο-
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λουθούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
προηγούμενου άρθρου. Πριν από την έκδοση της απόφασης, το 
δικαστήριο καλεί τον θεραπευόμενο και το συνήγορό του, καθώς 
και τη διεύθυνση της μονάδας, όπου εκτελείται το μέτρο, να δια-
τυπώσουν τις απόψεις τους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παρά-
ταση του χρόνου διάρκειας του θεραπευτικού μέτρου πέραν των 
ανωτάτων χρονικών ορίων, με τη διαδικασία και για τους λόγους 
που προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, εφόσον για την 
ύπαρξη των λόγων αυτών και την ανάγκη παράτασης του χρόνου 
διάρκειας του μέτρου υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του θεράπο-
ντος ψυχιάτρου του θεραπευομένου και του επιστημονικού δι-
ευθυντή της μονάδας θεραπείας. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας 
του θεραπευτικού μέτρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική 
διάρκεια του ανώτατου ορίου της ποινής που προβλέπεται στο 
νόμο για την πράξη που τέλεσε ο θεραπευόμενος. 
2. Το ίδιο δικαστήριο, κάθε έτος, τηρώντας την ίδια διαδικασία, 
αποφασίζει αν το θεραπευτικό μέτρο που έχει επιβληθεί πρέπει 
να εξακολουθήσει ή να αντικατασταθεί με άλλο. Μπορεί όμως και 
οποτεδήποτε, με αίτηση του εισαγγελέα, του θεραπευομένου ή 
της διεύθυνσης της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο, μετά από 
εισήγηση του θεράποντος ιατρού, να διατάξει την άρση ή αντικα-
τάστασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, στην από-
φαση απαιτείται να υπάρχει ειδική αιτιολογία ως προς την ανάγκη 
διατήρησης του θεραπευτικού μέτρου. Νέα αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την απόρριψη 
της προηγούμενης. 
3. Στη διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κα-
τά τις διατάξεις των παραγράφων 1, εδάφιο β΄ και 2 του άρθρου 
αυτού, καθώς και του Εφετείου σε περίπτωση άσκησης έφεσης, 
εάν ο θεραπευόμενος δεν έχει συνήγορο, διορίζεται συνήγορος 
αυτεπαγγέλτως, κατά τις διατάξεις του άρθρου 340 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας.

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

αξιόποινη πράξη λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που 
μειώνει σημαντικά τον καταλογισμό του (άρθρο 36 παρ. 1) και 
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η πράξη του απειλείται με ποινή στερητική της ελευθερίας του-
λάχιστον ενός έτους, το δικαστήριο, εκτός από την επιβολή της 
μειωμένης ποινής, διατάσσει την εισαγωγή του σε ψυχιατρικό 
παράρτημα καταστήματος κράτησης ή, σε περίπτωση αναστολής 
εκτέλεσης της ποινής του, τα θεραπευτικά μέτρα του άρθρου 69Α 
παρ. 3, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει ο περιγραφόμενος στο άρ-
θρο 69Α παρ. 1 κίνδυνος. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 69Α 
έχουν και στην περίπτωση αυτή εφαρμογή. 
2. Η εκτέλεση του μέτρου γίνεται αμέσως μετά την έκδοση της 
απόφασης, με φροντίδα της εισαγγελικής αρχής. 
3. Το άρθρο 70 έχει και εδώ ανάλογη εφαρμογή. Μετά την ολο-
κλήρωση του θεραπευτικού μέτρου, ο καταδικασθείς εκτίει την 
ποινή του, εφόσον δεν έχει ανασταλεί η εκτέλεσή της. Από την 
ποινή αφαιρείται ο χρόνος νοσηλείας στο ψυχιατρικό παράρτημα 
καταστήματος κράτησης ή στις μονάδες του άρθρου 69Α παρ. 3, 
στοιχεία α΄ και β΄. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου εκτέ-
λεσης του μέτρου μπορεί όμως να διατάξει τη μη έκτιση της ποι-
νής, αν το έγκλημα για το οποίο επιβλήθηκε είναι πλημμέλημα και 
η έκτιση δεν θεωρείται πλέον αναγκαία.
Σχετική νομοθεσία
• Στα άρθρα 9-20 («Κεφάλαιο Γ΄: Κανόνες εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας 
των άρθρων 69 και 70Α [ενν. ήδη: 69Α και 71] του Ποινικού Κώδικα») του Ν. 
4509/2017 («Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποι-
νή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 
201/22.12.2017) ορίζονται τα εξής: 
«Άρθρο 9: Βασικές αρχές εκτέλεσης των μέτρων. 1. Τα μέτρα που προβλέπο-
νται στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα υπηρετούν θεραπευτικούς 
σκοπούς. – 2. Κατά την εφαρμογή τους λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς 
αναγνωρισμένοι κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κα-
μία 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 πρωτό-
κολλα ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και με αναλογική εφαρμογή των δι-
ατάξεων 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-

Π
Κ

 2
01

9



235

Άρθρο 71

λη θεραπευτική προσέγγιση, όπως φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική υπο-
στήριξη ή ψυχοθεραπεία του ίδιου και της οικογένειάς του, εφόσον υπάρ-
χει σχετική συναίνεση, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, ιδίως εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτόνομη διαβίωση, 
διαβίωση με την οικογένεια ή διαβίωση σε μονάδες ψυχοκοινωνικής απο-
κατάστασης, κυρίως οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα 
ή ανάδοχη οικογένεια, απασχόληση σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή σε 
άλλους χώρους εργασίας. – 2. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξασφαλίζει 
συνεχή παρακολούθηση και ψυχιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια εκτέ-
λεσης των μέτρων, με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής επανένταξης.
Άρθρο 11: Μονάδες εκτέλεσης των μέτρων. 1. Το ειδικό τμήμα που προβλέ-
πεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού 
Κώδικα αποτελεί τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, με 
μικρό αριθμό κλινών και διαθέτει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και εξο-
πλισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ατόμων που νοσηλεύονται. 
Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αυξημένης φροντίδας και ασφάλειας, για 
τις οποίες προβλέπεται αριθμητικά αυξημένο και κλινικά ειδικά εκπαιδευμέ-
νο προσωπικό. – 2. Το ψυχιατρικό τμήμα που προβλέπεται στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα αποτελεί τμήμα 
δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου και παρέχει υπηρεσίες ψυ-
χικής υγείας ανάλογες προς τις προσφερόμενες στους ακούσια νοσηλευό-
μενους ψυχικά ασθενείς. – 3. Η εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του 
Ποινικού Κώδικα περιλαμβάνει: (α) τα δημόσια Κέντρα Ψυχικής Υγείας του 
άρθρου 5 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεραπεί-
ας και παρακολούθησης ατόμων που χρειάζονται ψυχιατρική φροντίδα και 
(β) τις δημόσιες κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, που παρέχουν υπηρεσίες 
θεραπείας ή ειδικής φροντίδας στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυ-
χικής υγείας ή και κατ’ οίκον σε άτομα που διαβιούν σε απομακρυσμένες 
περιοχές και είτε δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικό ιατρείο δημόσι-
ου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας είτε δεν 
υπάρχουν υπηρεσίες στον τομέα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 7 
και 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999. – 4. Το εξωτερικό ιατρείο που προβλέπεται 
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα 
αποτελεί τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου που παρέχει 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς.
Άρθρο 12: Έναρξη εκτέλεσης των μέτρων. 1. Η έναρξη εκτέλεσης των μέτρων 
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 
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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 τμήματος 
δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου (άρθρο 69 παράγραφος 3 πε-
ριπτώσεις α΄ και β΄ του Ποινικού Κώδικα) συνοδεύεται από πλήρες αντίγρα-
φο δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος ή διάταξης του ανακριτή ή από-
φασης αλλοδαπής δικαστικής αρχής. Αν δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση 
ή το βούλευμα, επισυνάπτεται απόσπασμα και στη συνέχεια διαβιβάζεται 
υποχρεωτικά και πλήρες αντίγραφο. – 2. Κατά την εισαγωγή συντάσσεται 
έκθεση και διενεργούνται τα εξής: α) έκδοση εισιτηρίου, β) καταγραφή ατο-
μικών στοιχείων (στοιχεία ταυτότητας, τόπος τελευταίας διαμονής, νόμιμος 
αντιπρόσωπος ή πρόσωπα επικοινωνίας, θρήσκευμα κ.ά.), γ) καταγραφή 
χρημάτων και εγγράφων (δελτίου ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας και ΑΜΚΑ 
ή βιβλιαρίου πρόνοιας / απορίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας 
για ανθρωπιστικούς λόγους ή δελτίου υποβολής αίτησης για πολιτικό άσυλο 
ή το σχετικό έγγραφο αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα, διαβατη-
ρίου και ευρωπαϊκής κάρτας υγείας (Ε111) κ.ά.) και φύλαξη αυτών αν συ-
ντρέχει λόγος, δ) εξέταση ιατρική και ψυχιατρική, ε) τήρηση ηλεκτρονικού 
ή έγγραφου ιατρικού φακέλου, στ) συνέντευξη με κοινωνικό λειτουργό, ζ) 
τήρηση φακέλου από την κοινωνική υπηρεσία. – 3. Η δαπάνη θεραπείας 
καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του ατόμου και, εφόσον δεν υπάρ-
χει, από το κράτος. – 4. Η μονάδα, αμέσως μετά την εισαγωγή, παραδίδει 
στον θεραπευόμενο, σε γλώσσα που κατανοεί, έντυπο με κατάλογο των 
βασικών του δικαιωμάτων, όπως προσδιορίζονται στον Ποινικό Κώδικα, τον 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τον Κώδικα 
Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, το Σωφρονιστικό Κώδικα και τα πρωτόκολλα 
ψυχιατρικής φροντίδας. – 5. Κατά την παραμονή του ατόμου για θεραπεία 
τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία και βιβλία κατά τις κείμενες διατάξεις 
και επιπλέον βιβλίο καταγραφής των χρησιμοποιηθέντων μέσων αυξημένης 
ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας του παρόντος νόμου.
Άρθρο 14: Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης. 1. Για 
την έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης σε τακτά 
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 

Π
Κ

 2
01

9



237

Άρθρο 71

10, καθώς και την εποπτεία των συνθηκών εκτέλεσής τους. Το σχέδιο αυτό 
οφείλει να κοινοποιήσει αμελλητί στον αρμόδιο εισαγγελέα, τον οποίο και 
ενημερώνει για την ανταπόκριση και συμμόρφωση του θεραπευομένου 
προς αυτό, αλλά και για την πιθανή ανάγκη τροποποίησής του. – 3. Τυχόν 
δαπάνη εισιτηρίου καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του ατόμου 
και, εφόσον δεν υπάρχει, από το κράτος.
Άρθρο 15: Αντικατάσταση ή άρση θεραπευτικών μέτρων. Κατά την αντικατά-
σταση ή την άρση των θεραπευτικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 70 του Ποινικού Κώδικα, συνεκτιμάται η κατάσταση της ψυχι-
κής υγείας του ατόμου, το στάδιο βελτίωσής της και η ύπαρξη κατάλληλου 
υποστηρικτικού συγγενικού ή άλλου περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα 
συνεκτιμάται αν το άτομο: α) ευρίσκεται σε στάσιμη κατάσταση ή υποτρο-
πή, β) ευρίσκεται σε στάδιο βελτίωσης ή αποθεραπείας, γ) συμμετέχει σε 
αναγνωρισμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοι-
νωνικής επανένταξης, δ) λαμβάνει άδειες και τηρεί τους όρους τους και ε) 
διαβιοί σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην κοινότητα ή σε 
ανάδοχη οικογένεια ή με την οικογένειά του.
Άρθρο 16: Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων. 1. Οι συνθήκες νοσηλείας πρέ-
πει να εξυπηρετούν τις ανάγκες της θεραπείας. Τα αναγκαία περιοριστικά 
μέτρα δεν επιτρέπεται να αποκλείουν απαραίτητα για τη θεραπεία μέσα, 
όπως οι άδειες, οι οργανωμένες έξοδοι ή η διαμονή σε εποπτευόμενους 
εξωτερικούς χώρους, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η σωματική 
ακεραιότητα άλλων ή και του ίδιου του θεραπευομένου. – 2. Τη χορήγηση 
άδειας αποφασίζει ο (Επιστημονικός) 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 πρόσωπο ή τον 
δικαστικό συμπαραστάτη του. – 3. Σε περίπτωση παραβίασης της άδειας 
ή φυγής ενημερώνονται αμέσως οι αστυνομικές αρχές και ο αρμόδιος ει-
σαγγελέας. Ο θεραπευόμενος δεν θεωρείται κρατούμενος σύμφωνα με 
την έννοια των άρθρων 172 και 173 του Ποινικού Κώδικα. Το προηγούμενο 
εδάφιο δεν ισχύει σε περίπτωση θεραπείας σε ψυχιατρικό παράρτημα κα-
ταστήματος κράτησης. – 4. Μέσα αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και 
ασφάλειας, όπως η προστατευτική απομόνωση και ο σωματικός περιορι-
σμός, μπορούν να ληφθούν μόνο για όσους εκδηλώνουν αυτοκαταστροφι-
κή ή βίαιη συμπεριφορά, εναντίον του προσωπικού ή τρίτων. Τα μέσα του 
προηγούμενου εδαφίου αποφασίζονται και εφαρμόζονται, σύμφωνα με 
τις ψυχιατρικές οδηγίες και τις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπει-
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νωτικής 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 συμπερι-
φοράς. – 5. Απαγορεύεται απολύτως η λήψη μέσων, όπως η στείρωση, λο-
βοτομή 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 Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας. Ο τρόπος 
οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ανωτέρω τμημάτων καθο-
ρίζεται με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών. – 2. Τα τμήματα του πα-
ρόντος άρθρου στελεχώνονται από διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα 
που αποτελείται από ψυχιάτρους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, εργοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. – 3. Το διοικητικό προσωπικό και 
το προσωπικό φύλαξης που υπηρετεί στα τμήματα του παρόντος άρθρου, 
λαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με το περιεχόμενο των υποχρεώ-
σεών του και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του πριν από την ανά-
ληψη των καθηκόντων αυτών.
Άρθρο 18: Αρμοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού. 1. Στις Εισαγγελίες Πρω-
τοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Εισαγγελίες στην περι-
φέρεια των οποίων λειτουργεί ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενι-
κού 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 λειτουργίας του ειδικού τμήματος 
του δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου και γ) για το συντονισμό 
και τη συνεργασία της Εισαγγελίας με τη Διεύθυνση της μονάδας όπου εκτε-
λείται το μέτρο που προβλέπεται στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδι-
κα αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο δικαστικό έλεγχο της διάρκειας του μέ-
τρου (ανά έτος εξακολούθηση, παράταση του μέγιστου χρόνου διάρκειας) 
και την εισαγωγή στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο των αιτήσεων για άρση ή 
αντικατάστασή του. – 2. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 ασκούνται με 
προσωπική παρουσία του εισαγγελικού λειτουργού στη μονάδα, την οποία 
επισκέπτεται τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα για να διαπιστώσει τη νόμι-
μη εκτέλεση του επιβληθέντος μέτρου, να ενημερωθεί από το προσωπικό, 
να συνεργασθεί με τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό και να δεχθεί σε ακρό-
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αση τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. – 3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του ο εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει τη διατύπωση γνώμης του Επιστημο-
νικού Συμβουλίου της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο σχετικά με την 
εφαρμοζόμενη θεραπευτική 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 
Πρόνοιας, ειδικά για τις μονάδες που λειτουργούν εντός ψυχιατρικών ή 
γενικών νοσοκομείων, τα Κέντρα ψυχικής υγείας και τις κινητές μονάδες 
ψυχικής υγείας, δ) στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιω-
μάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας και ε) σε 
κάθε άλλη αρχή που της παραχωρείται δικαίωμα ελέγχου με ειδική διάταξη 
νόμου. – 2. Όσοι έχουν ελεγκτική αρμοδιότητα σύμφωνα με την παράγρα-
φο 1 μπορούν να διενεργούν τη σχετική έρευνα και χωρίς προειδοποίηση, 
με επισκέψεις στις μονάδες εκτέλεσης του μέτρου, να ζητούν έγγραφες ή 
προφορικές πληροφορίες από τον Διευθυντή και το προσωπικό της μονά-
δας και να καλούν σε ακρόαση τους θεραπευομένους. Ο Διευθυντής υπο-
χρεούται να διευκολύνει την έρευνα και δεν μπορεί να αντιτάξει το ιατρικό 
απόρρητο, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, οι ελέγχοντες διαφυλάσσουν ένα-
ντι 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 θεραπευ-
τικός λόγος για τον οποίο επιβλήθηκαν. – 2. Η άρση των μέτρων αποφασί-
ζεται από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εκτε-
λούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 70Α του Ποινικού Κώδικα και παραγ-
γέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος διαβιβάζει και αντίγραφο 
της σχετικής 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, επαγγελματικό και οικογενειακό του περιβάλλον, εφόσον κρί-
νεται 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 
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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 
περιφέρεια του οποίου εκτελείται η ποινή που προβλέπεται στα καταργού-
μενα άρθρα 38 έως 41 του Ποινικού Κώδικα, αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή 
μετά από αίτηση του κρατουμένου σχετικά με την αντικατάσταση της ποι-
νής από το μέτρο του άρθρου 70Α του Ποινικού Κώδικα. Η ποινή της φυλά-
κισης ή της κάθειρξης που έχει επιβάλλει το δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του 
καταργούμενου άρθρου 40 του Ποινικού Κώδικα, εκτελείται σύμφωνα με 
όσα ορίζει το άρθρο 70Α του Ποινικού Κώδικα, μετά την ολοκλήρωση του 
μέτρου θεραπείας. – 3. Μέτρο που έχει επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 
69 του Ποινικού Κώδικα και δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Εντός τριών (3) μηνών, από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, ο Εισαγγελέας που ορίζεται στο άρθρο 18, εξετάζει 
όλους του φακέλους των προσώπων που τελούν υπό το καθεστώς του 
άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα. – 4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος του άρθρου 17, ως ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γε-
νικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού 
νοσοκομείου νοείται το ανήκον στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “Δαφ-
νί”, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής “Δρομοκαΐτειο” και το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.»
• Στο άρθρο 95 («Ακούσια νοσηλεία») του Ν. 2071/1992 («Εκσυγχρονισμός 
και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» – ΦΕΚ Α΄ 123/15.7.1992) ορίζονται τα 
εξής: «1. Ακούσια νοσηλεία είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή ει-
σαγωγή και η παραμονή του, για θεραπεία, σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής 
Υγείας. Από την ακούσια νοσηλεία διακρίνεται η “φύλαξη” ασθενή με το 
άρθρο 69 επ. του Ποιν. Κώδικα. Η αντιμετώπιση τοξικομανών, διέπεται από 
ειδική νομοθεσία. – 2. Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία είναι: Ι. α. Ο 
ασθενής να πάσχει από ψυχική διαταραχή. β. Να μην είναι ικανός να κρίνει 
για το συμφέρον της υγείας του. γ. Η έλλειψη νοσηλείας να έχει ως συνέπεια 
είτε να αποκλεισθεί η θεραπεία του είτε να επιδεινωθεί η κατάσταση της 
υγείας του, ή ΙΙ. Η νοσηλεία ασθενή που πάσχει από ψυχική διαταραχή να 
είναι απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του ίδιου ή τρίτου. 
– 3. Η αδυναμία ή η άρνηση προσώπου να προσαρμόζεται στις κοινωνικές 
ή ηθικές ή πολιτικές αξίες, που φαίνεται να επικρατούν στην κοινωνία, δεν 
αποτελεί καθ’ αυτή ψυχική διαταραχή.»

72-74 (Καταργούνται)

75 Παραγραφή μέτρου ασφαλείας. 1. Αν από τότε που έγινε 
αμετάκλητη η απόφαση με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο 

ασφαλείας του άρθρου 69Α περάσει τριετία χωρίς να έχει αρχίσει 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Α

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

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

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

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

315
Αλλοδαπή
•  εγκλήματα στην αλλοδαπή
–   ημεδαπών: 6
–  αλλοδαπών: 7
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Ευρετήριο

–  τιμωρούμενα πάντοτε κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους: 8· 
159 § 4· 159Α § 4· 187 § 4· 236 § 4· 237 § 4· 348Δ

–  ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή: 9
•  υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή: 10
•  αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων επί καταδίκης Έλληνα 

στην αλλοδαπή: 11 
•  ενέργεια αλλοδαπής απόφασης στην άρση της αναστολής: 103
Αλλοδαποί
•  εγκλήματα αλλοδαπών στην ημεδαπή: 5 § 1
•  αλλοδαπός που ήταν ημεδαπός κατά την τέλεση της πράξης: 6 § 2
•  εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή: 7 
•  εγκλήματα αλλοδαπών τιμωρούμενα πάντοτε κατά τους ελληνικούς 

νόμους: 8
Άμβλωση (☞ Κύησης διακοπή)
Αμέλεια
•  εξ αμελείας υπέρβαση της άμυνας: 23
•  πότε τιμωρούνται τα πλημμελήματα όταν τελούνται από αμέλεια: 26 

εδ. β
•  έννοια αμέλειας: 28
•  άνευ συνειδήσεως αμέλεια: 28
•  ενσυνείδητη αμέλεια: 28
•  εξ αμελείας άγνοια των περιστατικών που συνιστούν την πλάνη: 30 

§ 1 εδ. β
•  αμέλεια και υπαίτια διατάραξη της συνείδησης: 35 § 3
Αμοιβαιότητα 
•  εξασφάλιση της αμοιβαιότητας ως προϋπόθεση δίωξης των εγκλη-

μάτων των άρθρων 153-155: 156
Αμοιβή
•  υπόσχεση αμοιβής για τέλεση εγκλήματος: 186
•  εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα: 187Γ § 3· 323Α § 8
•  γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής: 351Α
•  παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορι-

κής συνομιλίας από δράστη που απέβλεπε στην είσπραξη αμοιβής: 
370Α § 4

Άμυνα
•  η άμυνα ως λόγος άρσεως του αδίκου: 22 § 1
•  έννοια άμυνας: 22 § 2
•  κριτήρια του αναγκαίου μέτρου της άμυνας: 22 § 3
•  υπέρβαση της άμυνας: 23
•  υπαίτια κατάσταση άμυνας: 24
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 283/1985
(ΦΕΚ Α΄ 106/31.5.1985)*

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

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Γενικό μέρος 

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

I. Xρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

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

σει πριν από την τέλεσή τους.

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

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

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

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

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

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

* Καταργείται από 1.7.2019 με το άρθρο 461 του νέου Π.Κ. (Ν. 4619/2019).
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Άρθρα 5-8

II. Tοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

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

καν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς.
2. Πλοία ή αεροσκάφη ελληνικά θεωρούνται έδαφος της επικρά-
τειας οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εκτός αν σύμφωνα με το δι-
εθνές δίκαιο υπόκεινται σε αλλοδαπό νόμο.
3. Όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοι-
νωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφό-
σον στο έδαφός της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέ-
σα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους.

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

αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και που τελέστηκε στην 
αλλοδαπή από ημεδαπό, αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κα-
τά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέστηκε ή αν διαπράχθη-
κε σε πολιτειακά ασύντακτη χώρα.
2. H ποινική δίωξη ασκείται και εναντίον αλλοδαπού ο οποίος κα-
τά την τέλεση της πράξης ήταν ημεδαπός. Eπίσης ασκείται και 
εναντίον εκείνου που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια μετά την 
τέλεση της πράξης.
3. Στα πλημμελήματα, για να εφαρμοστούν οι διατάξεις των πα-
ραγρ. 1 και 2, απαιτείται έγκληση του παθόντος ή αίτηση της κυ-
βέρνησης της χώρας όπου τελέστηκε το πλημμέλημα.
4. Tα πταίσματα που διαπράττονται στην αλλοδαπή τιμωρούνται 
μόνο στις περιπτώσεις που ειδικά ορίζει ο νόμος.

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

τελέστηκε στην αλλοδαπή και που χαρακτηρίζεται από αυτούς ως 
κακούργημα ή πλημμέλημα, αν η πράξη αυτή στρέφεται εναντί-
ον Έλληνα πολίτη και αν είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της 
χώρας όπου τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντα-
κτη χώρα.
2. Oι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου έχουν 
και εδώ εφαρμογή.

8 Eγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά 
τους ελληνικούς νόμους. Oι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμό-
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