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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 20Η ΕΚΔΟΣΗ

Ένα πλήθος νομοθετικών μεταβολών που έλαβαν χώρα μετά 
την θέση σε εφαρμογή του Ν. 4620/2019 κατέστησαν αναγκαία 
την νέα αυτή, 20ή έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι 
πρώτες “διορθώσεις” (σε δεκαπέντε άρθρα) πραγματοποιήθη-
καν λίγες ημέρες πριν από την θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου («Ρυθμίσεις για την 
εύρυθμη εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας») της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
27ης Ιουνίου 2019 υπό τον τίτλο «Διευκόλυνση της άσκησης του 
εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και 
ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019). Στις 
16 Ιουλίου 2019 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως “διορθώσεις σφαλμάτων” στον Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας (ΦΕΚ Α΄ 122/16.7.2019). Στις 9 Αυγούστου 2019 ακολούθησε 
ο Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/9.8.2019), με τον οποίο κυρώθηκε η 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019, όπως 
επιτάσσεται από το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. Η αναθε-
ώρηση του κειμένου του Κώδικα συνεχίστηκε προσφάτως με τον 
Ν. 4637/2019 («Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019), με 
τον οποίο επήλθαν σημαντικές νομοθετικές μεταβολές, καθώς 
και διορθώσεις παροραμάτων και παραδρομών, σε όλη την έκτα-
ση του Κώδικα.

Η 20ή έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά 
“Κώδικες Τσέπης” είναι ενημερωμένη με όλες τις παραπάνω νομο-
θετικές μεταβολές, οι οποίες αποτυπώνονται και σε σχετικό πίνακα 
στην αρχή του τόμου. Στην παρούσα έκδοση, εκτός από το κείμενο 
του νόμου, δημοσιεύονται και οι Αιτιολογικές Εκθέσεις στα σχέδια 
των νόμων 4619/2019, 4623/2019 και 4637/2019, που αποτελούν 
πολύτιμο εργαλείο για την ερμηνεία των διατάξεών του.

Στην νέα αυτή έκδοση έχει προστεθεί ένας χρηστικός πίνακας 
αντιστοίχισης άρθρων του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικο-
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Προλογικό σημείωμα στην 20ή έκδοση

νομίας με τα άρθρα του νέου, προς υποβοήθησιν του έργου του 
εφαρμοστή του Κώδικα. Η έκδοση ολοκληρώνεται με αναλυτικό 
λημματικό ευρετήριο.

Θωμάς Σάμιος 
Νοέμβριος 2019
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 19Η ΕΚΔΟΣΗ

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 
προηγούμενου Κώδικα. Ο θεσμός προβλέπεται πλέον στο άρθρο 
301 του νέου Κώδικα, ενώ το πεδίο εφαρμογής του επεκτείνεται 
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Προλογικό σημείωμα στην 19η έκδοση

(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
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* Οι αριθμοί παραπέμπουν στα άρθρα του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας (Π.Δ. 258/1986) και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 
αντιστοίχως.

ΚΠΔ 1950 ΚΠΔ 2019

1 1

2 2

3

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 παρ. 1 9

9 παρ. 2

9 παρ. 3 8

10 10

11 11

12 13

13 31 παρ. 3

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

ΚΠΔ 1950 ΚΠΔ 2019

24 24

25 25

26 26

27 παρ. 1 27 παρ. 1

27 παρ. 2

27 παρ. 3 27 παρ. 3

28 27 παρ. 2

29 28

30 29

31 παρ. 1 30 παρ. 1

31 παρ. 2-3 243-244

32 παρ. 1 30 παρ. 2

32 παρ. 2 εδ. α΄ 30 παρ. 3

32 παρ. 2 εδ. β΄

32 παρ. 3

32 παρ. 4 30 παρ. 4

33-34 31 παρ. 1-2

35 32

33

34

35

36

36 37

37 38

38 παρ. 1-2 39 παρ. 1-2

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ*
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική μεταβολή

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

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

19 άρ. 8 παρ. 1 Ν. 4637/2019

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

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

29 άρ. 7 παρ. 3 Ν. 4637/2019

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

33 άρ. 7 παρ. 4 στοιχ. α΄ Ν. 4637/2019

35
άρ. 7 παρ. 4 στοιχ. β΄-γ΄ Ν. 4637/2019
άρ. 96 στοιχ. α΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 3 στοιχ. α΄ ΠΝΠ της 27.6.2019

36 άρ. 13 παρ. 9 στοιχ. α΄ Ν. 4637/2019

43 άρ. 7 παρ. 5 στοιχ. α΄-δ΄ Ν. 4637/2019
στοιχ. δ΄ Διόρθωσης σφαλμάτων (2) της 16.7.2019

48 άρ. 7 παρ. 6 στοιχ. α΄-β΄ Ν. 4637/2019
άρ. 96 στοιχ. β΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 3 στοιχ. β΄ ΠΝΠ της 27.6.2019

49 άρ. 7 παρ. 6 στοιχ. γ΄ Ν. 4637/2019
άρ. 96 στοιχ. γ΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 3 στοιχ. γ΄ ΠΝΠ της 27.6.2019

50 άρ. 7 παρ. 6 στοιχ. δ΄ Ν. 4637/2019

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

52 άρ. 7 παρ. 7 στοιχ. γ΄ Ν. 4637/2019
άρ. 96 στοιχ. δ΄ Ν. 4623/2019 (κύρωση ΠΝΠ 27.6.2019)
άρ. δεύτερο παρ. 3 στοιχ. δ΄ ΠΝΠ της 27.6.2019

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



35

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

«Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»
Άρθρο Πρώτο

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

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

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

των ξένων κρατών, β) οι διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους που 
είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, γ) το προσωπικό της διπλω-
ματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους που είναι διαπιστευμέ-
νο στην Ελλάδα, δ) τα μέλη της οικογένειας των προσώπων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α΄ και β΄ και κατοικούν μαζί τους, ε) 
το υπηρετικό προσωπικό των προσώπων που αναφέρονται στα 
στοιχεία α΄ και β΄, όταν έχει την ίδια υπηκοότητα και στ) όλα τα 
άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας 
με βάση είτε συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη είτε 
διεθνή έθιμα που γίνονται αποδεκτά από όλα τα κράτη.
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Άρθρα 3-6

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 συμβούλιο των πλημμελειο-
δικών και το τριμελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από τον 

πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή 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.

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

τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστα-
σης δικαστικών λειτουργών. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών μπορεί 
να δικάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης. Στο ίδιο δικαστήριο πλημ-
μελειοδικών είναι δυνατό να λειτουργούν και περισσότερα μονο-
μελή. Ο τόπος συνεδριάσεων του μονομελούς, όταν συνεδριάζει 
εκτός έδρας, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ορ-
γανισμού 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.
2. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από το δικαστή 
ανηλίκων που αναφέρεται στην παρ. 1 και από δύο πρωτοδίκες 
που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού 
δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.
3. Το εφετείο ανηλίκων συγκροτείται από τον εφέτη ανηλίκων και 
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Άρθρα 7-8

δύο άλλους εφέτες που ορίζονται ως δικαστές ανηλίκων σύμφω-
να με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατά-
στασης δικαστικών λειτουργών.

7 Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα. 1. Τα δικαστή-
ρια που δικάζουν τα κακουργήματα συγκροτούνται ως εξής: 

α) Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τον πρόεδρο 
πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του, δύο πρωτοδίκες και τέσσε-
ρις ενόρκους· β) Το μικτό ορκωτό εφετείο συγκροτείται από τον 
πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και τέσσερις ενόρκους· γ) Το μονο-
μελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή εφέτη· δ) 
Το τριμελές εφετείο συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών ή τον 
αναπληρωτή του και από δύο εφέτες· ε) Το πενταμελές εφετείο 
συντίθεται από τον πρόεδρο εφετών και από τέσσερις εφέτες.
2. Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται στην έδρα κάθε πρω-
τοδικείου και το μικτό ορκωτό εφετείο στην έδρα κάθε εφετείου.
3. Το μονομελές, το τριμελές και το πενταμελές εφετείο λειτουρ-
γούν στην έδρα κάθε εφετείου.
4. Ο εισαγγελέας των εφετών ή άλλος εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας 
του ίδιου εφετείου ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα στο μικτό ορκωτό 
εφετείο της έδρας του και στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας 
και της περιφέρειάς του στα οποία και προσδιορίζει τις υποθέσεις. 
Μπορεί επίσης να αναθέτει σε εισαγγελέα πρωτοδικών να εκτελεί 
καθήκοντα εισαγγελέα στα μικτά ορκωτά δικαστήρια της έδρας και 
της περιφέρειάς του. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών ο οποίος εκτέλεσε 
τα ως άνω καθήκοντα μπορεί, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον 
εισαγγελέα εφετών και λάβει από αυτόν γραπτή σύμφωνη γνώμη, 
να ασκεί έφεση κατά της απόφασης κατά το άρθρο 489.
5. Καθήκοντα γραμματέα στο μικτό ορκωτό δικαστήριο εκτελεί 
υπάλληλος της γραμματείας του πρωτοδικείου, ενώ στο μικτό ορ-
κωτό εφετείο υπάλληλος της γραμματείας του εφετείου.

8 Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που 
δικάζουν τα κακουργήματα. Αν ο πρόεδρος ή ο πρόεδρος του 

συμβουλίου που διευθύνει το εφετείο προβλέπει ότι κάποια δίκη 
θα διαρκέσει πολύ, ορίζει με πράξη του έως δύο συμπαρεδρεύ-
οντες δικαστές, όταν το εφετείο αποτελείται από τρεις δικαστές 



53

Άρθρο 35

ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή 
το βούλευμα ανακαλούνται ή τροποποιούνται αν προκύψουν νέα 
στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: α) στην 
περίπτωση που παραγγέλλεται από τον οικονομικό εισαγγελέα ή 
τον αναπληρωτή του άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του ΚΠΔ, β) σε περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής 
δικογραφίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως.
4. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος, κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 33 αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας οικο-
νομικού εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διά-
ταξης της παρ. 2 του παρόντος και από τον κατά τόπο αρμόδιο ει-
σαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει αυτήν σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, οι 
διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά 
της διάταξης του εισαγγελέα πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τό-
πο αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών.

35 Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς. Αρμοδιότητα. 1. 
Στις εισαγγελίες εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται 

εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς, με βαθμό αντεισαγγελέα ε-
φετών. Η τοποθέτησή τους διενεργείται με προεδρικό διάταγμα 
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ανώτατου δικα-
στικού συμβουλίου. Με τον ίδιο τρόπο σε καθεμιά απο τις ανωτέ-
ρω εισαγγελίες ορίζεται και ένας νεότερος στην επετηρίδα αντει-
σαγγελέας εφετών, ως νόμιμος αναπληρωτής του. Ο εισαγγελέας 
εγκλημάτων διαφθοράς, η κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου 
εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια του εφετείου όπου είναι το-
ποθετημένος, εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστι-
κή απασχόληση και συνεπικουρείται από δύο τουλάχιστον εισαγ-
γελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Οι τελευταίοι ορίζονται από 
τους διευθύνοντες τις οικείες εισαγγελίες, μετά από γνώμη του 
εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς.
2. Το έργο των αρμόδιων για τα εγκλήματα διαφθοράς εισαγγελέ-
ων εποπτεύει και συντονίζει o αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
που ορίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 33.
3. Στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς υπά-
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γονται τα κακουργήματα που τελούν υπουργοί ή υφυπουργοί και 
δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 86 του Συντάγματος, καθώς και τα κακουργήματα που 
διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφε-
λούμενοι από την ιδιότητά τους, βουλευτές, μέλη του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές) που εκπροσωπούν την Ελλάδα, γε-
νικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή 
πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι 
σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αιρετά μο-
νοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε 
υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α΄ ΠΚ και όσοι υ-
πηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέ-
ση: α) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από 
το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον 
τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή τα 
νομικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με εκτέλεση κρατικών 
προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και β) 
σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία, κατά τις κείμενες 
διατάξεις, μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο και από νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις, α-
κόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή, 
εφόσον αυτά σχετίζονται με επιδίωξη οικονομικού οφέλους των 
ιδίων ή τρίτων ή την πρόκληση βλάβης στο Δημόσιο, νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 97 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019) ορίζονται τα εξής: «Κατ’ 
εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (ν. 4620/2019) αναστέλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Μέ-
χρι τότε, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του ν. 
4022/2011 σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 περίπτωση α΄ και 263Α του Ποινικού 
Κώδικα, όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, 
ως ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους με το άρθρο 586 περιπτώσεις α΄ και γ΄ 
του ν. 4620/2019 “Κύρωση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”.»
• Στο άρθρα 1 και 2 παρ. 1 του Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α΄ 219/3.10.2011) ορίζονται 
τα εξής:
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής του νόμου
Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται για:
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α) κακουργήματα τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 86 του Συντάγματος και διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς 
και κακουργήματα που διαπράττουν βουλευτές, κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή, εφό-
σον αυτά υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου,
β) κακουργήματα τα οποία διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
ή επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους, γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουρ-
γείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνο-
ντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημο-
σίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το κράτος, αιρετά μονο-
πρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπάλληλοι 
κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά 
υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου και
γ) κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δη-
μοσίου συμφέροντος, εφόσον υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του τριμε-
λούς εφετείου, ο δε χαρακτηρισμός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνι-
κού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος γίνεται με πράξη από τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Άρθρο 2 – Ποινική δίωξη – Ανάκριση
1. α) Για τα, στο άρθρο 1, αναφερόμενα κακουργήματα ορίζεται στις Εισαγγελί-
ες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, με βαθμό 
αντεισαγγελέα εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Η τοποθέτησή τους διενεργείται με 
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτά-
του Δικαστικού Συμβουλίου. Για τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 κακουργήματα, 
εφόσον, πριν τη δημοσίευση του παρόντος έχει παραγγελθεί από τον Εισαγγε-
λέα Οικονομικού Εγκλήματος η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία 
εκκρεμεί, μπορεί ο τελευταίος να ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω. Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς εκτελεί τα καθή-
κοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και συνεπικουρείται από δύο, 
τουλάχιστον, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Οι τελευταίοι ορίζονται 
από τους διευθύνοντες τις οικείες Εισαγγελίες, μετά από γνώμη του Εισαγγελέα 
Εγκλημάτων Διαφθοράς. Το έργο των αρμόδιων για τα εγκλήματα διαφθοράς 
Εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που 
ορίζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 
Στα καθήκοντα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ανήκει η εποπτεία, η 
καθοδήγηση και ο συντονισμός των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 
παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ειδικών προα-
νακριτικών υπαλλήλων, κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης 
ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως των αδικημάτων αρμοδιότητάς 
του. Ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, όταν λάβει την μήνυση, την έγκλη-
ση ή την αναφορά για την τέλεση πράξης από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 
1 του παρόντος, ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας και παραγγέλλει την άσκηση ποινικής δίωξης. Σε κάθε πε-
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ρίπτωση, η προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται για τα ως άνω εγκλήματα 
ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών.
β) Όπου στο ν. 4022/2011 ορίζεται «Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών», νοείται ο 
Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και οι συνεπικουρούντες αυτόν εισαγγελείς 
ή αντεισαγγελείς.
• Στα άρθρα 13 στοιχ. α΄ και 263α του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα (ΦΕΚ Α΄ 
106/31.5.1985) ορίζονται τα εξής: 
Άρθρο 13 – Έννοια όρων του Κώδικα
α) υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσω-
ρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού 
προσώπου δημόσιου δικαίου.
Άρθρο 263α
1. Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 
255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 και 263 υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρε-
τούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε επιχειρή-
σεις ή οργανισμούς που ανήκουν στο Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και που εξυπηρετούν 
με αποκλειστική ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο 
κοινό νερού, φωτισμού, θερμότητας, κινητήριας δύναμης ή μέσων συγκοινωνί-
ας ή επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης, β) σε τράπεζες που εδρεύουν στην 
ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους, γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
και από νομικά πρόσωπα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφόσον τα 
ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή, αν πρόκειται για 
ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορ-
τισμένα με εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης 
ή ανάπτυξης και δ) σε όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπε-
ριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μελών του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ε) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις 
μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
ή από τις πιο πάνω τράπεζες, επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.
2. Για την εφαρμογή των άρθρων 235 παράγραφοι 1 και 2 και 236 ως υπάλληλοι 
θεωρούνται και:
α) οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, κάθε δη-
μόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, 
καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω οργα-
νισμό να ενεργεί εκ μέρους του,
β) τα μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών, 
στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος,
γ) όσοι ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή δικαστή-
ρια, των οποίων η δικαιοδοσία αναγνωρίζεται από την Ελλάδα,
δ) οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώ-
ρα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, ενόρκων και διαιτητών και
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ε) τα μέλη των κοινοβουλίων και συνελεύσεων τοπικής αυτοδιοίκησης άλλων 
κρατών.
3. Για την εφαρμογή του άρθρου 237 ως δικαστικοί λειτουργοί θεωρούνται και 
τα μέλη του Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

36 Εξουσίες εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς. 1. Για τη 
διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότη-

τά του ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς παραγγέλλει τη 
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, μετά το πέρας της οποίας 
ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43 και παραγγέλ-
λει στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών την άσκηση ποινι-
κής δίωξης. Αν ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς θέσει στο 
αρχείο την μήνυση ή αναφορά, ως μη στηριζόμενη στον νόμο, 
προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτί-
μησης ή επειδή δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολο-
γούν την άσκηση ποινικής δίωξης, υποβάλλει τη δικογραφία στον 
εποπτεύοντα αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αναφέρει τους 
λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος 
μπορεί να παραγγείλει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτα-
σης είτε την άσκηση ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγε-
λία του συνοπτικά τους λόγους που τη δικαιολογούν.
2. Ο εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς υποστηρίζεται στο έρ-
γο του από αριθμό ειδικών επιστημόνων που κρίνεται αναγκαίος 
για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης μέσα στον 
προβλεπόμενο γι’ αυτήν χρόνο. Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες συ-
νεπικουρούν με κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο του εισαγγελέα 
εγκλημάτων διαφθοράς καθώς και των γενικών και ειδικών προα-
νακριτικών υπαλλήλων κατά την προκαταρκτική εξέταση επί των 
εγκλημάτων της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, για την ακρι-
βέστερη διάγνωση και κρίση γεγονότων για τα οποία απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Ο ορισμός των προσώπων 
αυτών γίνεται με πράξη του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς 
μεταξύ αυτών που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις και από τον ιδιωτικό τομέα, εφό-
σον στο δημόσιο δεν υπηρετούν πρόσωπα με τις γνώσεις αυτές, 
εφαρμόζονται δε αναλόγως ως προς αυτούς οι διατάξεις των άρ-
θρων 188 έως 193.
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κατά του βουλεύματος ή της απόφασης ασκήθηκε ένδικο μέσο, η 
αρμοδιότητα για την κήρυξη της ακυρότητας ανήκει στο συμβού-
λιο ή το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο μέσο. 
2. Η ακυρότητα μιας πράξης καθιστά άκυρες και τις εξαρτημένες 
από αυτήν μεταγενέστερες πράξεις της ποινικής διαδικασίας. Ο 
δικαστής μπορεί να κηρύξει άκυρες και πράξεις σύγχρονες ή προ-
γενέστερες, μόνο όταν είναι συναφείς με εκείνη που ακυρώθηκε. 
3. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο κηρύσσοντας την 
ακυρότητα διατάσσει την επανάληψη των άκυρων πράξεων, αν 
τούτο είναι αναγκαίο και εφικτό. 
4. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις της προη-
γούμενης παραγράφου ο δικαστής ή άλλος υπάλληλος που εκτε-
λεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, αν αντιληφθεί κάποιον 
λόγο ακυρότητας για πράξη που τέλεσε ο ίδιος, έχει υποχρέωση, 
αν είναι δυνατό, να την επαναλάβει αμέσως.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

1ο Κεφάλαιο: Γενικοί ορισμοί

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

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

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 14 («Χρήση αποδεικτικού μέσου στα οικονομικά εγκλήματα») 
του Ν. 4637/2019 («Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας και συναφείς διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019) ορίζονται τα εξής: 
«1. Στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, που υπάγο-



120
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νται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Ει-
σαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του 
άρθρου 177 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον το αποδεικτικό μέσο 
αφορά πληροφορίες ή στοιχεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 1 και 36 παρ. 
3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
2. Η χρήση του παραπάνω αποδεικτικού μέσου κατά την παραπομπή και 
τη δίκη γίνεται δεκτή εφόσον κριθεί αιτιολογημένα ότι: α) η βλάβη που 
προκαλείται με την κτήση του είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος, τη 
σπουδαιότητα και την έκταση από τη βλάβη ή τον κίνδυνο που προκάλεσε 
η ερευνώμενη πράξη, β) η απόδειξη της αλήθειας θα ήταν διαφορετικά α-
δύνατη και γ) η πράξη με την οποία το αποδεικτικό μέσο αποκτήθηκε δεν 
προσβάλλει την ανθρώπινη αξία.» 

178 Αποδεικτικά μέσα. Βάρος απόδειξης. 1. Στην ποινική δια-
δικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών μέσων. Κυριό-

τερα αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία είναι: α) οι ενδεί-
ξεις. β) η αυτοψία. γ) η πραγματογνωμοσύνη. δ) η ομολογία του 
κατηγορουμένου. ε) οι μάρτυρες και στ) τα έγγραφα. 
2. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα 
τα αποδεικτικά μέσα, που θεμελιώνουν την ενοχή ή κατατείνουν 
στην αθωότητα του κατηγορουμένου καθώς και κάθε στοιχείο 
που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιμέτρη-
ση της ποινής. Ο κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά 
που επικαλείται υπέρ του. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι υπο-
χρεωμένοι να ερευνούν με επιμέλεια κάθε στοιχείο ή αποδεικτικό 
μέσο που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούμενος, αν αυτό 
είναι χρήσιμο για να εξακριβωθεί η αλήθεια.
3. Οποιαδήποτε αμφιβολία περί της ενοχής είναι προς όφελος του 
κατηγορουμένου ή του υπόπτου.

2ο Κεφάλαιο: Ενδείξεις και αυτοψία

179 Ενδείξεις. Ενδείξεις είναι τα πραγματικά περιστατικά, από 
τα οποία συνάγεται κατά λογική ακολουθία η ύπαρξη ή ανυ-

παρξία κάποιου άλλου γεγονότος.

180 Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία. 1. Αυτοψία μπορεί να 
γίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε τόπους, πράγματα 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

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

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

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

Ο λόγος αυτός νομιμοποιεί πλήρως τις αποφάσεις κατάρ-
τισης τόσο της αρχικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για 
τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία 
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 
375/26.5.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και της δεύτερης η οποία συ-
γκροτήθηκε δυνάμει των υπ’ αριθμ. 80890/8.11.2018 (ΦΕΚ 676 15 
Νοεμβρίου 2018) απόφασης του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
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Αιτιολογική Έκθεση

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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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

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

[…] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Διατάξεις Υπουργείου Δικαιοσύνης
Άρθρα 95 και 96: Στο άρθρο 95 περιλαμβάνονται διορθώσεις 

και ρυθμίσεις για την εύρυθμη εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα 
που συμπεριελήφθησαν στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 
106/27.6.2019). Αντιστοίχως, στο άρθρο 96 περιλαμβάνονται οι δι-
ορθώσεις που κρίνονται αναγκαίες ως προς τον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις έχουν ήδη ενσω-
ματωθεί στους ανωτέρω Κώδικες και εφαρμόζονται δίχως προβλή-
ματα στην πράξη από τους δικηγόρους και από τους δικαστές. Οι 
συγκεκριμένες αβλεψίες έχουν αξιολογηθεί και έχουν συμφωνη-
θεί στο σύνολό τους τόσο από τη νομοπαρασκευαστική επιτρο-
πή του Ποινικού Κώδικα όσο και από αυτήν του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. Οι προτεινόμενες προς ενσωμάτωση διατάξεις απο-
σκοπούν στην εύρυθμη και ομαλή εφαρμογή των ως άνω Κωδίκων.

Άρθρο 97: Για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο καθεστώς 
αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Εγκλημάτων 
Διαφθοράς, καθίσταται αναγκαία η αναστολή ισχύος των διατάξε-
ων των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς 
και των άρθρων 13 παρ. α΄ και 263Α του Ποινικού Κώδικα μέχρι 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Προβλέπεται ρητώς, για το χρονικό αυ-
τό διάστημα, η επαναφορά σε ισχύ της προϊσχύσασας ρύθμισης, 
οπότε δεν καταλείπεται το οποιοδήποτε νομικό κενό. […]

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019

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

Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»*
[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 7

Ι. Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
1. Τροποποίηση άρθρου 4 ΚΠΔ. Αιτιολογικές σκέψεις: Η 

ιδιαίτερη σοβαρότητα των εγκλημάτων για τα οποία αποφαίνε-
ται το συμβούλιο πλημμελειοδικών, ύστερα από τη μεταφορά 
αρμοδιότητας σ’ αυτό με τον νέο ΚΠΔ φαίνεται εκ πρώτης όψεως 
ασύμβατη με τη δυνατότητα αναπλήρωσης των πρωτοδικών στα 
συμβούλια πλημμελειοδικών από ειρηνοδίκη ή πταισματοδίκη. 
Υπό εγγύτερο πρίσμα, ωστόσο, και λαμβάνοντας υπόψη αφενός 
την πρόβλεψη της ανάλογης δυνατότητας στο τριμελές πλημμε-
λειοδικείο και αφετέρου την υποστελεχωση των δικαστηρίων αλ-
λά και την επικείμενη αναβάθμιση των πταισματοδικών-ειρηνο-
δικών, η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ως δικονομικά πρόσφορη 
λύση που καθίσταται αναγκαία για λόγους εύρυθμης λειτουργίας 
των συμβουλίων πλημμελειοδικών.

2. Προσθήκη στο άρθρο 14 ΚΠΔ. Αιτιολογικές σκέψεις: 
Η ρύθμιση συμπερίληψης στις περιπτώσεις αποκλειόμενων προ-
σώπων του δικαστή και του εισαγγελέα που συνέπραξαν στην έκ-
δοση παραπεμπτικού βουλεύματος ή στην παραπομπή του κατη-
γορουμένου με απευθείας κλήση κατ’ άρθρο 309 αποσκοπεί στη 
διαμόρφωση μιας ενιαίας λύσης σε όλες τις όμοιες περιπτώσεις 
παραπομπής. Η ρύθμιση ενσαρκώνει την αξίωση αμεροληψίας ό-
λων των προσώπων που έχουν προηγούμενη ενασχόληση με την 
υπόθεση, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία υπονοιών αντικει-
μενικής μεροληψίας κατά τις διακρίσεις του ΕΔΔΑ. Ενδεχόμενη δι-
αφορετική ερμηνεία κατά την εφαρμογή όμοιας λειτουργικής αρ-
μοδιότητας θα ήταν ασύμβατη, άλλωστε, τόσο υπό το πρίσμα της 
αρχής της ισότητας όσο και υπό συστηματικό πρίσμα γενικότερα.

* Ψηφισθέν ως Ν. 4637/2019.
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Αυτονόητο είναι, ωστόσο, ότι η κρίση για το ανέφικτο της 
συγκρότησης του δικαστηρίου λειτουργεί και εν προκειμένω ως 
μηχανισμός αποσυμπίεσης στις περιπτώσεις πραγματικής αδυνα-
μίας συγκρότησης του δικαστηρίου. Εφικτή οφείλει να θεωρείται, 
εξάλλου, η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλα πρόσωπα, ό-
ταν ο δικαστής ή ο εισαγγελέας μπορεί να αναπληρωθεί από τον 
τυχόν ορισθέντα για τη συγκεκριμένη δικάσιμο αναπληρωτή του. 
Αν ούτως ή άλλως δεν είναι δυνατός ο ορισμός αναπληρωτή λόγω 
του μικρού αριθμού υπηρετούντων δικαστών ή εισαγγελέων, τό-
τε η συγκρότηση του δικαστηρίου οφείλει να θεωρείται ανέφικτη.

3. Προσθήκη στο άρθρο 29 ΚΠΔ. Αιτιολογικές σκέψεις: Η 
προτεινόμενη ρητή εξαίρεση στο δικαίωμα του Υπουργού Δικαι-
οσύνης να αναβάλει ή να αναστείλει την ποινική δίωξη συνδέεται 
με τις συστάσεις της GRECO και την πληρότητα του νομικού μας 
πλαισίου σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς στον 
δημόσιο τομέα και ιδίως την καταπολέμηση της δωροληψίας. Η 
υποχρέωση συμμόρφωσής μας συστοιχείται με τη διαβάθμιση 
της Χώρας στη διεθνή σχετική κλίμακα καταπολέμησης της Δι-
αφθοράς και αποσκοπεί στην αποτροπή εντυπώσεων μέσω του 
νομικού πλαισίου ως προς την αποφασιστικότητα και ετοιμότητα 
της Χώρας μας να αποτρέψει συμπεριφορές διαφθοράς.

4. Τροποποιήσεις στα άρθρα 33 και 35 ΚΠΔ. Αιτιολογικές 
σκέψεις: Η υπό στοιχείο α) προσθήκη κατατείνει στην ρύθμιση 
της λειτουργικής σχέσης των δύο ειδικών εισαγγελέων. Στην κα-
τεύθυνση αυτή αφαιρείται η φράση «εξαιρουμένων των περιπτώ-
σεων του άρθρου 33» από το τέλος της παρ. 3 του άρθρου 35 και 
προστίθεται στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 33. 
Τούτο γιατί πριν την τροποποίηση αυτή φαίνονταν ότι οι περιπτώ-
σεις που υπάγονται στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος 
εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Διαφθοράς. 
Επειδή όμως η αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθο-
ράς ρυθμίζεται με κριτήριο την ιδιότητα του φερομένου ως δρά-
στη, πρέπει να διατηρείται ακόμα και στις περιπτώσεις που τα δι-
ερευνώμενα αδικήματα υπάγονται στον Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος, του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται επί όλων των 
οικονομικών εγκλημάτων, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του δράστη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην Προσθήκη-Τροπολογία στο σχέδιο νόμου 

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

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

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

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

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

* Ψηφισθέν ως Ν. 4637/2019.
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Αθώωση
•   απαιτήσεις αθωωθέντος κατηγορουμένου από μηνυτή ή εγκαλού-

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

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

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

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

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

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

 –  παράνομη παράσταση του υποστηρίζοντος την κατηγορία: 171 
αριθμ. 3


