
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η 19η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά 
«Κώδικες Τσέπης» συμπίπτει με την κύρωση του νέου Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας με τον Ν. 4620/2019. Ο Κώδικας ψηφίστη-
κε από την Βουλή των Ελλήνων με την λεγόμενη “διαδικασία των 
κωδίκων” (άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος και 111 του Κανονι-
σμού της Βουλής) στις 6.6.2019, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως στις 11.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 96) και τίθεται σε ισχύ 
(δυνάμει του άρθρου 585 αυτού και του άρθρου δεύτερου του 
κυρωτικού του νόμου) την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του 
νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται ο προηγούμενος 
Κώδικας του 1950 (σύμφωνα με το άρθρο 586 στοιχ. α΄ του νέου 
Κώδικα), ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 1493/1950 και μεταγλωττί-
σθηκε στην δημοτική με το Π.Δ. 258/1986, καθώς και κάθε γενική 
ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα ρυθμιζόμενα από τον 
νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 586 στοιχ. θ΄ νέου ΚΠΔ). 

Με τον νέο Κώδικα επιχειρείται μια συνολική αναμόρφωση 
της Ποινικής Δικονομίας μας. Αυτή είχε καταστεί αναγκαία, δεδο-
μένου ότι από την θέση σε ισχύ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
του 1950 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες νομοθε-
τικές επεμβάσεις στις επιμέρους διατάξεις της βασικής δικονομι-
κής ποινικής κωδικοποίησης, ενώ παράλληλα ήδη από την γένεση 
του προηγούμενου Κώδικα εμφανίσθηκαν «συγκεκριμένες ελλεί-
ψεις νομοτεχνικής υφής, αλλά και συνοχής», όπως επισημαίνεται 
και στην Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου περί κυρώσεως 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Εξάλλου, με τον νέο Κώδικα συστηματοποιούνται ή εισάγο-
νται το πρώτον στο ποινικό δικονομικό μας σύστημα νέοι δικο-
νομικοί θεσμοί. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει ο θεσμός της “ποι-
νικής συνδιαλλαγής”, ο οποίος είχε εισαχθεί στο δίκαιό μας με το 
άρθρο 17 του Ν. 3904/2010 και είχε ενταχθεί στο άρθρο 308Β του 
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προηγούμενου Κώδικα. Ο θεσμός προβλέπεται πλέον στο άρθρο 
301 του νέου Κώδικα, ενώ το πεδίο εφαρμογής του επεκτείνεται 
(σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 302) και στις περιπτώ-
σεις συνδιαλλαγής μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και 
μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο ακροατήριο. 
Στην δεύτερη κατηγορία (εισαγωγή νέων θεσμών) εντάσσεται η 
λεγόμενη “ποινική διαπραγμάτευση” (άρθρο 303 νέου ΚΠΔ), μέσω 
της οποίας εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη ο αγγλοσαξωνι-
κής προελεύσεως θεσμός του plea bargaining. Επίσης, στον νέο 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εισάγεται για πρώτη φορά και ο θε-
σμός της “ποινικής διαταγής” ως μορφή “συνοπτικής διαδικασίας” 
(άρθρα 409-416).

Λίγες ημέρες πριν από την θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα σε 
δεκαπέντε άρθρα του έγιναν “διορθώσεις” με την παράγραφο 3 
του άρθρου δεύτερου («Ρυθμίσεις για την εύρυθμη εφαρμογή 
του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας») της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019 υπό 
τον τίτλο «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος 
στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων 
θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019). Η έκδοση είναι ενημερωμένη 
με τις όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις.

Καθοριστική, και αυτή την φορά, ήταν η συνδρομή που μου 
παρείχε ο συνεργάτης μου Κωνσταντίνος Χατζόπουλος στην προε-
τοιμασία της έκδοσης, στον οποίο απευθύνω θερμές ευχαριστίες.

Θωμάς Σάμιος
Ιούνιος 2019



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

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

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

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

Ο λόγος αυτός νομιμοποιεί πλήρως τις αποφάσεις κατάρ-
τισης τόσο της αρχικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για 
τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία 
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 
375/26.5.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και της δεύτερης η οποία συ-
γκροτήθηκε δυνάμει των υπ’ αριθμ. 80890/8.11.2018 (ΦΕΚ 676 15 
Νοεμβρίου 2018) απόφασης του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μέλη των δύο Επιτροπών 
αρχικά υπό την προεδρία του Νικολάου Παντελή, Αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια υπό την προεδρία του Θεοχά-
ρη Ι. Δαλακούρα, Καθηγητή Νομικής ΔΠΘ αποτέλεσαν οι Ιωάννης 
Κ. Γιαννίδης, Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Μπρακου-
μάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ, Ευάγγελος Δ. Κασαλιάς, Εισαγγελέας 
Εφετών Πειραιά, Νικόλαος Α. Νικολάου, Αντεισαγγελέας Εφετών 
Πατρών, Χαράλαμπος Θ. Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Α-
θηνών, Αριστομένης Β. Τζαννετής, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής 
ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής 
ΑΠΘ, Δημήτριος Γ. Συμεωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής 
ΔΠΘ και Βασίλειος Δ. Δημακόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών.

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή επεξεργάστηκε και κατέ-
θεσε ένα πλήρως ανανεωμένο και εναρμονισμένο με τις σύγχρο-
νες δικαιοκρατικές απαιτήσεις Σχέδιο ΚΠΔ, το οποίο προέκυψε 
αφενός μέσα από τη συσχέτιση και αξιοποίηση όλων των προ-
ηγούμενων προσπαθειών κωδικοποίησης και όλων των επιστη-
μονικών θέσεων των τελευταίων είκοσι ετών και αφετέρου μέσα 
από την επιστημονική εξέλιξη των ευρωπαϊκών δρωμένων στο 
χώρο του Δικαίου (Αποφάσεις-πλαίσιο, Συμβάσεις, Οδηγίες κ.ά.). 
Έτσι, λήφθηκαν υπόψη και αξιοποιήθηκαν προτάσεις και θέσεις 
από το ΣχΚΠΔ του 1995 υπό την Προεδρία του αείμνηστου Κα-
θηγητή Ι. Μανωλεδάκη, μεγάλο μέρος προτάσεων και θέσεων 
από το ΣχΚΠΔ του 2014 υπό την Προεδρία Λ. Μαργαρίτη, και 
βεβαίως θέσεις από τις ενδιάμεσες Επιτροπές υπό την Προεδρία 
του αείμνηστου Εισαγγελέα ΑΠ Ε. Κρουσταλάκη, έτσι ώστε η όλη 
προσπάθεια να αποκρυσταλλώνει την ενοποιό δύναμη των κοινά 
αποδεκτών δίκαιων και ανάλογων ρυθμίσεων, αλλά και την κοινή 
πεποίθηση της αναγκαιότητας προώθησης νέων θεσμών για την 
υπέρβαση διαχρονικών αγκυλώσεων της ποινικής δικονομικής 
πραγματικότητάς μας. Η υπέρβαση αυτή, άλλωστε, θα αποτελέσει 
και την απαρχή για τη δημιουργία μιας νέας εικόνας του ποινικού 
μας συστήματος, η οποία θα ενδυναμώσει τη θεσμική διάσταση 
των παραγόντων της δίκης, ενισχύοντας τα δικαιώματά τους, ε-
ξασφαλίζοντας την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων και εν 
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τέλει εμπεδώνοντας σε μεγαλύτερο βαθμό την εμπιστοσύνη των 
κοινωνών στο σύστημα απονομής της ποινικής μας Δικαιοσύνης.

Όσα αναφέρονταν στην εισηγητική έκθεση γενικής εισηγή-
σεως του ισχύοντος Κώδικα του 1950 (Έκθεση Γενικής Εισηγήσε-
ως της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σε: Ζαχαρόπουλου, Ελληνι-
κή Ποινική Δικονομία, 1950, σελ. 23) σχετικά με τις στοχεύσεις και 
τις προτεραιότητες του τότε Σχεδίου μπορεί να λεχθεί ότι ισχύουν 
διαχρονικά και για το παρόν Σχέδιο του νέου ΚΠΔ. Όπως και τότε, 
έτσι και τώρα συνεχίζει να προέχει το κατά πόσον ο ΚΠΔ «διασφα-
λίζει κατά τον προσφορώτερον, ταχύτερον και μάλλον πρακτικόν 
τρόπον τας βασικάς αρχάς της φιλελευθέρας και δημοκρατικής δι-
εξαγωγής της ποινικής ανακρίσεως και της ποινικής δίκης και κατά 
πόσον συνθέτει τας δύο μεγάλας ηθικάς και κοινωνικάς ανάγκας της 
πλήρους κατοχυρώσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 
πολίτου αφ’ ενός και της αποτελεσματικής προστασίας της Πολιτείας 
και της εννόμου τάξεως από των εγκληματικών προσβολών αφ’ ετέ-
ρου». Εύλογα άλλωστε, αφού η επιτυχής σύνθεση των δύο αυτών 
συγκρουόμενων αναγκών συνεχίζει να καταγράφεται ως ζητού-
μενο κάθε σύγχρονου νομοθέτη, που οφείλει να προστατεύσει 
τόσο τα συμφέροντα του κράτους και της κοινωνίας για καταστο-
λή του εγκλήματος, όσο και το συμφέρον του ατόμου έναντι προ-
σβολών της ελευθερίας του. Πάντως, το καταρχήν προβάδισμα σε 
αυτό το ζητούμενο ανήκει στην προστασία του ατόμου, καθόσον 
ο κίνδυνος καταδίκης ενός αθώου βαρύνει περισσότερο «στα 
μάτια» του κοινωνικού συνόλου, που προτιμά ανεπιφύλακτα για 
λόγους κοινωνικής συνοχής και πολιτισμού τη μη τιμώρηση ενός 
ενόχου από την καταδίκη ενός αθώου (έτσι και κατά την κλασική 
ρήση του Ουλπιανού «κάλλιον γάρ εστίν, ανεκδίκητον μένειν τον 
αμαρτήσαντα, ήπερ τον αναίτιον καταδικάζεσθαι»). Γι’ αυτό και 
ως αδικία, η δικαστική πλάνη που έχει θύματα αθώους πολίτες 
είναι πολύ βαρύτερη από την πλάνη μη τιμώρησης ενός ενόχου, 
αφού συνδέεται με την εμπιστοσύνη των κοινωνών στο σύστημα 
απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και με την ίδια τη λειτουργία του 
συστήματος και των εγγυήσεών του. Το αρχικό αυτό προβάδισμα 
δεν σημαίνει, βέβαια, σε καμιά περίπτωση ότι ο δικονομικός νο-
μοθέτης θυσιάζει ή με άλλες λέξεις αποδυναμώνει ουσιωδώς το 
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συμφέρον προστασίας της κοινωνίας, ανάγοντας έτσι σε σκοπό 
της ποινικής δίκης τη διασφάλιση του ατόμου έναντι της πολιτεί-
ας. Δοθέντος ότι ο νομοθέτης οφείλει πάντοτε να επιδιώκει σε 
γενικό επίπεδο την εναρμόνιση των συγκρουόμενων αξιών (αρ-
χή της πρακτικής αρμονίας), χωρίς να ακυρώνει καμιά από αυτές, 
είναι φανερό ότι το προβάδισμα του ατομικού συμφέροντος δεν 
συρρικνώνει την ποινική λειτουργία της πολιτείας, αλλά λειτουρ-
γεί απλώς ως κανόνας προτεραιότητας κατά την αντιμετώπιση 
του ποινικού φαινομένου. Ως κανόνας δηλαδή, ο οποίος επηρε-
άζει, όχι τόσο το αποτέλεσμα, όσο κυρίως τη μορφή της ποινικής 
δίκης, προσδίδοντας σε αυτήν δικανικό σχήμα και αναδεικνύο-
ντας επαρκώς τη σπουδαιότατη σημασία των δικονομικών τύπων 
ως φραγμών της αυθαιρεσίας των κρατικών οργάνων και συνάμα 
ως εγγυήσεων προστασίας των δικαιωμάτων του ατόμου.

ΙΙ. Η αξιακή δομή του ΚΠΔ
1. Η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής 

της ηπειρωτικής δίκης
Με δεδομένο ότι η διαμόρφωση του μικτού ποινικού δικονο-

μικού συστήματος, που εμφανίζεται ως κυρίαρχο σύστημα στις 
έννομες τάξεις των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, αποτελεί 
προϊόν μιας μακρόχρονης διαδικασίας από τον 19ο αιώνα μέχρι 
σήμερα, κρίθηκε σκόπιμο από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτρο-
πή να διατηρηθεί η ηπειρωτική δόμηση της μορφής της ποινικής 
δίκης και οι κεντρικοί θεσμοί της.

Ως κύρια χαρακτηριστικά του Σχεδίου Κώδικα Ποινικής Δι-
κονομίας ισχύουν, μετά ταύτα, τα ίδια εν πολλοίς χαρακτηριστικά 
που αναφέρει η Έκθεση Γενικής Εισηγήσεως της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής (Ζαχαρόπουλου, Ελληνική Ποινική Δικονομία, 1950, 
σελ. 23 επ.), όπως:

α) Η διατήρηση του μικτού τύπου διαδικασίας, αλλού με ε-
νίσχυση των αρχών του εξεταστικού συστήματος και αλλού των 
αρχών του κατηγορητικού συστήματος.

β) Η δόμηση της μορφής της δίκης με βάση τα ίδια στάδια και 
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τους ίδιους παράγοντες της δίκης (διαδίκους, κύρια και βοηθητι-
κά πρόσωπα απονομής δικαιοσύνης).

γ) Η ισοστάθμιση των αναγκών προστασίας της κοινωνίας και 
του ατόμου.

δ) Η διατήρηση του αυτεπάγγελτου της ποινικής δίωξης στον 
μεγαλύτερο όγκο των αδικημάτων.

ε) H διασφάλιση του δικαιώματος της ακρόασης των διαδί-
κων, αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων τους, κατά τη διεξαγωγή 
της ποινικής δίκης.

στ) Η διατήρηση της συμμετοχής του λαϊκού στοιχείου στην 
απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

ζ) Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων, αλλά και η αναγνώ-
ριση των ορίων της ηθικής απόδειξης (αποδεικτικές απαγορεύ-
σεις, υποχρέωση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας των 
εν ευρεία εννοία αποφάσεων).

2. Η ισόρροπη ανταπόκριση στις σύγχρονες τάσεις 
του ευρωπαϊκού χώρου

Καθώς, βέβαια, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατη-
ρείται μια συνεχής επιστημονική και νομοθετική κινητικότητα στο 
χώρο της ποινικής δίκης και των δικαιωμάτων, κρίθηκε ως ανα-
γκαία η εξέταση και αποδοχή συγκεκριμένων εκφράσεων αυτής 
της κινητικότητας, όπως θα επέβαλλε κάθε σύγχρονο νομοθέτη-
μα. Σημεία αναφοράς της κινητικότητας αυτής αποτελούν τόσο η 
κατά κόρον «αναζητούμενη» επιτάχυνση απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης, όσο και η ενίσχυση και διεύρυνση των δικαιωμάτων 
των διαδίκων και ιδίως του κατηγορουμένου, καθώς και η αποτε-
λεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού κυρίως στο πεδίο αντι-
μετώπισης της οργανωμένης εγκληματικότητας. Η κινητικότητα 
αυτή εκφράζεται είτε με τη διάπλαση νέων δικονομικών θεσμών 
είτε με τη μετεξέλιξη υφισταμένων θεσμών κατά το πρότυπο άλ-
λων συστημάτων, είτε με την απόρριψη ή την απένταξή τους α-
πό το ισχύον δικονομικό σύστημα. Στο σύνολο των ειδικότερων 
αυτών εκφράσεων αντιστοιχούν, πάντως, συγκεκριμένες τάσεις 
διαμόρφωσης του ισχύοντος δικονομικού συστήματος προς την 
κατεύθυνση μιας πιο ουσιαστικής σύζευξης των στοιχείων της ε-
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NOMOΣ 4620/2019
(ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019)

«Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»
Άρθρο Πρώτο

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

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1ο Τμήμα: Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

1ο Κεφάλαιο: Ποινική δικαιοδοσία

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

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

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

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

2ο Κεφάλαιο: Τα ποινικά δικαστήρια

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

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

4 Τριμελή πλημμελειοδικεία. 1. Το δικαστήριο των πλημμελειο-
δικών συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον ανα-

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

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

διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δι-
καστικών λειτουργών. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών μπορεί να δι-
κάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης. Στο ίδιο δικαστήριο πλημμελει-
οδικών είναι δυνατό να λειτουργούν και περισσότερα μονομελή. 
Ο τόπος συνεδριάσεων του μονομελούς, όταν συνεδριάζει εκτός 
έδρας, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού 
δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.

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

δικείο, ο οποίος ορίζεται ως δικαστής ανηλίκων και αναπληρώνε-
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρί-
ων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
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οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί 
στην εκτέλεση της απόφασης.
3. Οι περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι απολύτως α-
ναγκαίοι για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 και αν αυτοί 
δεν επαρκούν επιβάλλεται κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονι-
κή επιτήρηση και αν και αυτό το μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε 
μόνο εκδίδεται ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλ-
μα προσωρινής κράτησης.

283 Οι περιοριστικοί όροι. 1. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η 
παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμ-

φανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή στην Ελ-
λάδα ή σε ελληνική προξενική αρχή στο εξωτερικό, η απαγόρευση 
να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό και 
η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα 
πρόσωπα. Σε περίπτωση επιβολής του περιοριστικού όρου της εμ-
φάνισης σε ελληνική προξενική αρχή, η τελευταία υποχρεούται να 
εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες των δικαστικών αρχών. Για τους 
ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται 
και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που προβλέ-
πονται στις περιπτώσεις α΄ έως ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 ΠΚ. 
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών είναι δυνατή η αντικα-
τάστασή τους με το μέτρο της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 122 
ΠΚ. Για τους κατηγορουμένους που εμφανίζουν ψυχική ή διανοητι-
κή διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνατόν να διατάσσεται 
ένα από τα μέτρα της παρ. 3 του άρθρου 69Α ΠΚ.
2. Περιοριστικοί όροι μπορεί να επιβληθούν αν προκύπτουν σο-
βαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή 
πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τριών μηνών.

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

ται η επιβολή στον κατηγορούμενο της υποχρέωσης να μην εξέρ-
χεται από συγκεκριμένο και ειδικά ορισμένο στην διάταξη του α-
νακριτή κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων, που αποδεδειγμένα συνιστά 
τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του. Η διάταξη που επιβάλλει τον 
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κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να ορί-
ζει την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τόπο διαμονής ή κατοικί-
ας του κατηγορουμένου, στην οποία θα μπορεί αυτός να κινείται 
για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών του. Για τον σκοπό 
αυτόν ο κατηγορούμενος επιτηρείται με τη χρήση πρόσφορων 
ηλεκτρονικών μέσων. Ο κατηγορούμενος υποχρεούται να μην 
επεμβαίνει ή επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα ηλεκτρονικά 
μέσα και στα συναφή με την επιτήρηση δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Αρμόδια υπηρεσία παρακολουθεί και καταγράφει μέ-
σω συστήματος γεωεντοπισμού, μόνο την γεωγραφική θέση του 
κατηγορούμενου και τηρεί σχετικό αρχείο.
2. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση επιβάλλε-
ται μόνον εφόσον προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του 
κατηγορουμένου για κακούργημα και κρίνεται αιτιολογημένα ότι 
οι άλλοι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των 
σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 282, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
κατηγορούμενος έχει γνωστή διαμονή στη χώρα και:
α) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει 
τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος 
ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση 
περιορισμών διαμονής και από την συνδρομή ενός εκ των παρα-
πάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του, ή
β) κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθα-
νό, όπως προκύπτει από προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη του 
για ομοειδή αξιόποινη πράξη, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.
3. Αν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στον 
νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο 
τα δεκαπέντε έτη ή αν το έγκλημα τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση 
ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, μπορεί να δια-
ταχθεί ο κατ’ οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση 
και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορουμένου, 
κρίνεται αιτιολογημένα, ότι το μέτρο αυτό παρέχει βάσιμα την 
προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήματα.
4. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί κατ’ 
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οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορουμέ-
νου και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κα-
τά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του με βάση τα κριτήρια 
που αναφέρονται στην παρ. 2 και πληρούνται οι λοιπές προϋπο-
θέσεις της παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο διάρκει-
ας του περιοριστικού όρου είναι έξι μήνες.
5. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επι-
βολή του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ’ 
οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν διατάσσεται 
χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου. Μόνο το 
γεγονός της μη υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον τελευταίο δεν 
τον καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκλημά-
των και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της προσωρινής κράτησης.
6. Αν ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό με η-
λεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή η αντικατάστασή του με προ-
σωρινή κράτηση κατά το άρθρο 296. Σε περίπτωση όμως τέλεσης 
από τον κατηγορούμενο του εγκλήματος του άρθρου 173Α ΠΚ, ο 
κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται 
με προσωρινή κράτηση.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για ανήλικο 
κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος 
της ηλικίας του, εφόσον κατηγορείται για πράξη από τις αναφε-
ρόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή ο κατ’ οίκον 
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τους έξι μήνες και μπορεί να παρατείνεται μόνο για τρεις μήνες 
από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 294. Το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό με 
ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά από τον ανήλικο 
κατηγορούμενο και από εκείνον που έχει την επιμέλειά του. Αν ο 
ανήλικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλή-
θηκαν σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επι-
τήρηση ή τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α ΠΚ, είναι δυνατή 
η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση.
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Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 4 του Ν. 4205/2013 («Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδι-
κων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α’ 
242/6.11.2013) ορίζονται τα εξής: «1. Η επιλογή, προσαρμογή και εγκατά-
σταση των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνικών μέσων για την ηλεκτρονική 
επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια και του ανα-
γκαίου για το σκοπό αυτόν εξοπλισμού διενεργείται με κριτήριο την απο-
τελεσματική επιτήρηση των προσώπων αυτών, κατά τρόπο ώστε να γίνεται 
σεβαστή η προσωπικότητά τους και να συλλέγονται και υπόκεινται σε επε-
ξεργασία μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανα-
γκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της ηλεκτρονικής επι-
τήρησης, οι οποίοι συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης της συμμόρφω-
σης των επιτηρουμένων προσώπων προς τις εκ του νόμου υποχρεώσεις 
τους και την προστασία του κοινωνικού συνόλου διά της αποτροπής, πρό-
ληψης και καταστολής νέων εγκλημάτων. – 2. Με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, προσδιορίζονται το είδος, οι προδι-
αγραφές και η διαδικασία προμήθειας των ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνι-
κών μέσων και εξοπλισμών και συστημάτων επιτήρησης, η εγκατάσταση, 
η λειτουργία και η συντήρηση αυτών, η ενδεχόμενη πιλοτική περίοδος λει-
τουργίας του συστήματος, ο τρόπος παρακολούθησης και καταγραφής της 
γεωγραφικής θέσης των επιτηρουμένων προσώπων, η δαπάνη που θα βα-
ρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο και ο τρόπος καταβολής της, η έναρξη 
εφαρμογής του μέτρου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τεχνική και επι-
χειρησιακή υλοποίησή του. – Με το ίδιο διάταγμα ορίζονται τα φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να ανατεθεί η υλοποίηση και η λειτουργία 
του συστήματος της ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων 
και κρατουμένων σε άδεια, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εποπτεύ-
ει, ελέγχει και παρακολουθεί τη διαχείριση του συστήματος από τα ανωτέ-
ρω πρόσωπα. – Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα και μετά από γνωμοδότηση 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προσδιορίζε-
ται κάθε θέμα σχετικό με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, τη συλλογή, την αποθήκευση, τη χρήση 
και τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών, το χρονικό διάστημα τήρησης 
αυτών, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασί-
ας τους, τη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων αυτών μετά το πέρας 
των σκοπών επεξεργασίας τους, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων 
στα οποία αφορούν τα δεδομένα, τη γνωστοποίηση της επεξεργασίας και 
τον έλεγχο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις βασι-
κές αρχές του ν. 2472/1997.»
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• Βλ. και Π.Δ. 62/2014 («Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επι-
τήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική 
εφαρμογή του» – ΦΕΚ Α΄ 105/19.4.2014).

285 Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επι-
τήρηση και προκαταβολή εξόδων. 1. Ως προς τη διάρκεια 

ισχύος του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική ε-
πιτήρηση και τη διαδικασία άρσης, εξακολούθησης ή παράτασής 
του εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 292 και 293.
2. Το κόστος των ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης φέρει ο κα-
τηγορούμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3. Για τον 
σκοπό αυτόν με τη διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται η υποχρέ-
ωση προκαταβολής των εξόδων επιτήρησης για χρονικό διάστη-
μα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε περίπτωση παράτασης 
της διάρκειας του μέτρου κατά το άρθρο 292, επιβάλλεται με το 
σχετικό βούλευμα η προκαταβολή των επιπλέον εξόδων. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικατασταθεί το μέτρο πριν από 
τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν 
προκαταβληθεί τα έξοδα, τότε με την σχετική απόφαση, διάταξη 
ή βούλευμα διατάσσεται η απόδοση της διαφοράς σε εκείνον που 
τα προκατέβαλε. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί, καταδικασθεί ή 
παύσει η εναντίον του ποινική δίωξη, εφαρμόζεται ως προς τη δι-
αφορά αντίστοιχα το άρθρο 299.
3. Σε περίπτωση μη προκαταβολής των εξόδων εντός της χορη-
γηθείσας από τον ανακριτή προθεσμίας, ο τελευταίος, μετά από 
πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει προσωρινή κράτηση, εκτός 
αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι ο κατηγορούμενος στερείται την 
οικονομική δυνατότητα να τα καταβάλει, οπότε τα έξοδα επιβάλ-
λονται στο δημόσιο.
4. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το μέτρο του κατ’ 
οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση κρατείται μέχρι 
να προκαταβληθούν τα σχετικά έξοδα που του επιβλήθηκαν. Α-
φού καταβληθούν αυτά, οδηγείται στο αρμόδιο όργανο για την 
προσαρμογή του τεχνικού μέσου επιτήρησης, μαζί με την σχε-
τική διάταξη του ανακριτή. Αν στην δικαστική περιφέρεια, στην 
οποία επιβλήθηκε το μέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατηγο-
ρούμενος οδηγείται χωρίς αναβολή στην πλησιέστερη δικαστι-
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406 Αρμοδιότητα τακτικών δικαστών σε ειδικές περιπτώσεις. 
Μόνοι οι τακτικοί δικαστές κηρύσσουν απαράδεκτη την 

ποινική δίωξη ή την παύουν οριστικά και αν συντρέχει περίπτω-
ση, αποφασίζουν για τη δήμευση σύμφωνα με το άρθρο 76 ΠΚ, αν 
ο σχετικός λόγος διαπιστώθηκε από αυτούς όταν άρχιζε η συνε-
δρίαση και πριν από την κλήρωση των ενόρκων.

407 Ακύρωση της διαδικασίας ή της απόφασης. Η αίτηση για 
ακύρωση της διαδικασίας ή της απόφασης σύμφωνα με τα 

άρθρα 341 και 435 ή 430 εκδικάζεται από τους τακτικούς δικαστές.

408 Διαδικασία ενώπιον του μικτού ορκωτού Εφετείου. 1. Για 
το μικτό ορκωτό εφετείο εφαρμόζονται αναλόγως οι δια-

τάξεις των άρθρων 384 έως 406, και όπου σε αυτές αναφέρεται 
το συμβούλιο πλημμελειοδικών, το τριμελές πλημμελειοδικείο, ο 
εισαγγελέας πρωτοδικών και ο γραμματέας της εισαγγελίας πρω-
τοδικών, εννοείται στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο εφετών, 
το τριμελές εφετείο, ο εισαγγελέας εφετών και ο γραμματέας της 
εισαγγελίας εφετών. Όπου στις ίδιες διατάξεις αναφέρονται οι τα-
κτικοί δικαστές, οι ένορκοι ο εισαγγελέας και ο γραμματέας του 
μικτού ορκωτού δικαστηρίου, εννοούνται στην περίπτωση αυτή 
οι τακτικοί δικαστές, οι ένορκοι, ο εισαγγελέας και ο γραμματέας 
του μικτού ορκωτού εφετείου.
2. Σε περίπτωση που το μικτό ορκωτό δικαστήριο καταδικάσει 
τον κατηγορούμενο μόνο για πλημμέλημα, η έφεση του κατηγο-
ρουμένου κατά της απόφασης αυτής δικάζεται από το εκ τακτι-
κών δικαστών δικαστήριο του μικτού ορκωτού εφετείου, χωρίς να 
απαιτείται να συγκροτηθεί το τελευταίο.

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1ο Τμήμα: Συνοπτική διαδικασία

1ο Κεφάλαιο: Ποινική διαταγή

409 Ποινική διαταγή επί πλημμελημάτων. Στα πλημμελήματα 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμε-

λειοδικείου και για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι ε-
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νός έτους ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, αν ο εισαγγελέας 
που ασκεί την ποινική δίωξη κρίνει ότι το υφιστάμενο αποδεικτι-
κό υλικό δεν καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή ακροαματικής δι-
αδικασίας για την περαιτέρω διακρίβωση των περιστατικών που 
θεμελιώνουν την ενοχή του κατηγορουμένου, υποβάλλει αίτηση 
για την έκδοση ποινικής διαταγής συντάσσοντας κατηγορητήριο.

410 Παραπομπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία ή έκ-
δοση απόφασης. Αν ο δικαστής, στον οποίο υποβάλλεται 

η αίτηση για έκδοση ποινικής διαταγής, θεωρεί ότι τα στοιχεία 
που προσκομίζονται δεν είναι επαρκή για την ενοχή του κατηγο-
ρουμένου, παραπέμπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία. Αν 
όμως θεωρεί ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι επαρκή 
για την ενοχή του κατηγορουμένου, εκδίδει χωρίς προηγούμενη 
ακρόαση του κατηγορουμένου σε δημόσια συνεδρίαση ποινική 
διαταγή με την οποία επιβάλλει σε αυτόν χρηματική ποινή μειω-
μένη τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα (2/3) σε σχέση με το οριζό-
μενο στον νόμο πλαίσιο ποινής ή ποινή φυλάκισης μέχρι τριών 
μηνών με υφ’ όρο αναστολή αυτής.

411 Περιεχόμενο ποινικής διαταγής. Η ποινική διαταγή περι-
έχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 140 περ. α΄ 

έως γ΄, ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία εκδόθηκε με 
μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει και την 
ποινή που επιβλήθηκε.

412 Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής. Κατά της ποινι-
κής διαταγής εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να υπο-

βάλλει, μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την επίδοσή της, αντιρ-
ρήσεις με έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας του δικαστηρίου 
που εξέδωσε την διαταγή ή ο γραμματέας του ειρηνοδικείου του 
τόπου διαμονής του.

413 Συζήτηση στο ακροατήριο. Αν οι αντιρρήσεις προβλη-
θούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 412, η απόφαση 

που εκδόθηκε ανατρέπεται και η υπόθεση εισάγεται για να συζη-
τηθεί με την κοινή διαδικασία ύστερα από προηγούμενη κλήτευ-
ση του κατηγορουμένου (άρθρο 166).
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414 Ένδικα μέσα. Κατά της απόφασης επί των αντιρρήσεων 
επιτρέπεται η άσκηση των ενδίκων μέσων που προβλέπο-

νται από τον κώδικα.

415 Μη δέσμευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης. Το δι-
καστήριο, που δικάζει τις αντιρρήσεις σε πρώτο βαθμό, δεν 

δεσμεύεται από τη διάταξη του άρθρου 470 του κώδικα.

416 Εκτέλεση ποινικής διαταγής. Αν δεν προβληθούν εμπρό-
θεσμα αντιρρήσεις, η διαταγή που εκδόθηκε σύμφωνα με 

το άρθρο 410 εκτελείται. Έφεση και αναίρεση εναντίον της δεν 
επιτρέπονται.

2ο Κεφάλαιο: Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται 
επ’ αυτοφώρω

417 Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροα-
τήριο. Αν ο δράστης οποιουδήποτε πλημμελήματος έχει 

συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέ-
ρεται στα επόμενα άρθρα, εκτός αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι συ-
ντρέχουν λόγοι να μην εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία.

418 Διαδικασία. 1. Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνομικό 
όργανο που συνέλαβε τον δράστη επ’ αυτοφώρω έχει την 

υποχρέωση να τον φέρει αμέσως ή, αν η σύλληψη έγινε έξω από 
την έδρα του δικαστηρίου, μέσα στον απόλυτα αναγκαίο για τη 
μεταφορά χρόνο, στον αρμόδιο εισαγγελέα μαζί με την έκθεση 
για τη σύλληψη και τη βεβαίωση του εγκλήματος, που πρέπει υ-
ποχρεωτικά να τη συντάξει. Ο εισαγγελέας μπορεί να παραπέμ-
ψει τον κατηγορούμενο αμέσως, χωρίς γραπτή προδικασία, στο 
ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου που συνεδριάζει την η-
μέρα εκείνη, το οποίο και ασχολείται αμέσως με την εκδίκαση της 
κατηγορίας. Αν κατά την ημέρα αυτή δεν συνεδριάζει το αρμόδιο 
δικαστήριο, ορίζεται έκτακτη δικάσιμη για την ίδια ημέρα ή, όταν 
υπάρχει απόλυτη αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου αυθη-
μερόν, για την επόμενη ημέρα. Ο εισαγγελέας γνωστοποιεί προ-
φορικά τα στοιχεία της κατηγορίας στον κατηγορούμενο χωρίς να 
απαιτείται η κοινοποίηση σε αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος. Για 
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