

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(Ν. 4689/2020, 4745/2021, 4800/2021, 4855/2021 και 4871/2021)
Άρθρο 32: Δικαιώματα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο της
ανώτατης εποπτείας στην ανάκριση
Άρθρο 33: Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος
Άρθρο 34: Τοπική αρμοδιότητα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος
Άρθρο 35: Προθεσμία περάτωσης προκαταρκτικής εξέτασης και έλεγχος
αδικαιολόγητης υπέρβασης αυτής
Άρθρο 36: Εξουσίες εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος
Άρθρο 43: Κίνηση ποινικής δίωξης επί ανηλίκων για πράξεις που αν τις
διέπραττε ο ανήλικος, θα διατασσόταν προκαταρκτική εξέταση
Άρθρο 47: Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος με πράξεις του προϊσταμένου εισαγγελέα του τμήματος οικονομικού εγκλήματος
Άρθρο 57: Κήρυξη απαράδεκτης νέας δίωξης για την ίδια πράξη λόγω εκκρεμοδικίας
Άρθρο 59: Αναβολή με πράξη του εισαγγελέα κάθε ενέργειας κατά του θύματος για την περίπτωση διάπραξης του εγκλήματος του άρθρου 351Α
ΠΚ
Άρθρο 89: Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων
Άρθρο 91: Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας
Άρθρο 95: Δικαίωμα σε ενημέρωση
Άρθρο 99: Δικαίωμα παράστασης του κατηγορούμενου ανηλίκου με συνήγορο
Άρθρο 104: Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίηση[ς]
Άρθρο 105: Δικαιώματα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση
Άρθρο 106: Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση
Άρθρο 110: Αρμοδιότητα μονομελούς εφετείου επί εγκλημάτων του Δασικού Κώδικα και του νόμου περί προστασίας των δασών
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Άρθρο 111: Αρμοδιότητα τριμελούς εφετείου επί κακουργημάτων αρμοδιότητας του μονομελούς εφετείου
Άρθρο 115: Αρμοδιότητα μονομελούς πλημμελειοδικείου επί των αδικημάτων του άρθρου 57 του ν. 4497/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 372
ΠΚ
Άρθρο 117: Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων επί
πλημμελήματος σε βάρος μελών δικαστηρίου - Αντικατάσταση τίτλου
και τροποποίηση άρθρου 117 ΚΠΔ
Άρθρο 119: Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου - Τροποποίηση της περ. β΄ του άρθρου 119 ΚΠΔ
Άρθρο 120: Εξαίρεση από την παραπομπή στον εισαγγελέα σε περίπτωση
αναρμοδιότητας του μονομελούς πλημμελειοδικείου - Προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 120 ΚΠΔ
Άρθρο 121: Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως
Άρθρο 132: Αρμοδιότητα προϊσταμένου οικονομικού εγκλήματος επί της
εποπτείας και του συντονισμού των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος
Άρθρο 145: Ιδιότητα του παριστάμενου στην ποινική διαδικασία προς
υποστήριξη της κατηγορίας ως διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών
Άρθρο 201: Ανάλυση DNA επί αυτοφώρων εγκλημάτων - Εποπτεία του ειδικού αρχείου γενετικών τύπων - Καταστροφή στοιχείων
Άρθρο 211: Μαρτυρία συγκατηγορουμένου ως μόνο αποδεικτικό μέσο
Άρθρο 218: Προστασία μαρτύρων μέσω μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα
Άρθρο 224: Κατάθεση μάρτυρα χωρίς αναφορά της πηγής πληροφοριών
Άρθρο 227: Εξέταση ανήλικων μαρτύρων θυμάτων προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας
Άρθρο 228: Μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
Άρθρο 239: Σκοπός της ανάκρισης
Άρθρο 245: Χωρισμός της υπόθεσης επί συναφών εγκλημάτων και εισαγωγή της στο δικαστικό συμβούλιο
Άρθρο 269: Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν. Άρση της κατάσχεσης.
Άρθρο 282: Λόγοι επιβολής περιοριστικών όρων
Άρθρο 284: Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση - Διάρκεια
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του κατ’ οίκον περιορισμού για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από
αμέλεια κατά συρροή
Άρθρο 285: Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί αντικατάστασης της
προσωρινής κράτησης μετά από παραπεμπτικό βούλευμα επί του κατ’
οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση σε σχέση με τη διάρκεια,
άρση, εξακολούθηση ή παράτασή του
Άρθρο 287: Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων
Άρθρο 290: Έναρξη υπολογισμού της προθεσμίας άσκησης προσφυγής
του κατηγορουμένου - Δυνατότητα άρσης των περιοριστικών όρων
Άρθρο 292: Επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ’ οίκον περιορισμού με
ηλεκτρονική επιτήρηση
Άρθρο 293: Ανώτατα όρια προσωρινής κράτησης σε περίπτωση συρροής
εγκλημάτων
Άρθρο 294: Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον
περιορισμού και περιοριστικών όρων μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου
Άρθρο 299: Προϋποθέσεις απόδοσης της εγγύησης
Άρθρο 308: Περάτωση της κύριας ανάκρισης.
Άρθρο 340: Υποχρεωτικός διορισμός δικηγόρου για πλημμελήματα για τα
οποία ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών
Άρθρο 343: Ενημέρωση του κατηγορουμένου πριν από την απόφαση για
την ενοχή
Άρθρο 430: Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης, εφόσον ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να ασκήσει έφεση
Άρθρο 436: Έκδοση. Γενικά
Άρθρο 462: Ποια είναι τα ένδικα μέσα
Άρθρο 465: Άσκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα
Άρθρο 471: Παραδεκτή άσκηση ενδίκου μέσου ως προϋπόθεση αναστολής - Χορήγηση αναστολής από το τριμελές ή πενταμελές εφετείο
Άρθρο 473: Προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων σε περίπτωση
έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Πότε άρχεται η προθεσμία
για την άσκηση αναίρεσης
Άρθρο 474: Τρόπος άσκησης αναίρεσης από τον κατηγορούμενο
Άρθρο 476: Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος - Άσκηση ενδίκου μέσου από κρατούμενο αναιρεσείοντα - Παραδεκτό ενδίκου μέσου
Άρθρο 477: Σε ποιους επιτρέπεται έφεση κατά του βουλεύματος
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Άρθρο 478: Άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου
πλημμελειοδικών από τον κατηγορούμενο για λόγους εσφαλμένης
εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης
Άρθρο 483: Προθεσμία άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών
Άρθρο 484: Παραδεκτό άσκησης αίτησης αναίρεσης ως προϋπόθεση για
την εξέτασή της
Άρθρο 488: Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενα ζητήματα επί παραδεκτής έφεσης κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα
Άρθρο 489: Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης τριμελούς πλημμελειοδικείου και εφετείου για πλημμελήματα από τον κατηγορούμενο
και τον εισαγγελέα
Άρθρο 490: Έφεση στην περίπτωση μη καταβολής χρηματικής ποινής
Άρθρο 491: Άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα εφετών κατά καταδικαστικής απόφασης του μονομελούς εφετείου της περιφέρειας του εφετείου του
Άρθρο 497: Ανασταλτική δύναμη της έφεσης επί περιορισμού σε ειδικό
κατάστημα κράτησης νέων
Άρθρο 498: Επιδόσεις επί έφεσης σε περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου
ή μη ακριβούς δηλωθείσας διεύθυνσης
Άρθρο 501: Παραδεκτό της έφεσης - Απουσία του εκκαλούντος κατά τη
νέα συζήτηση μετά από διακοπή ή αναβολή
Άρθρο 503: Αρμόδιο δικαστήριο για την τύχη της εγγύησης
Άρθρο 507: Προθεσμία αναίρεσης για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Άρθρο 511: Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως - Αυτεπάγγελτη εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου που ισχύει μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου
Άρθρο 513: Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση σημειώματος
Άρθρο 514: Μη δυνατότητα άσκησης δεύτερης αναίρεσης
Άρθρο 522: Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής
Άρθρο 523: Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για επανεξέταση
προταθέντος λόγου αναίρεσης
Άρθρο 524: Δέσμευση των αποφάσεων της ολομέλειας και των τμημάτων
του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής
Άρθρο 525: Αίτηση και προϋποθέσεις για επανάληψη ποινικής διαδικασίας σε όφελος του καταδικασμένου
Αντικατάσταση τίτλου εβδόμου βιβλίου ΚΠΔ
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Άρθρο 550: Εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα Τρόπος κλήτευσης του καταδικασθέντος στο αρμόδιο δικαστήριο
Άρθρο 551: Αρμόδιο δικαστήριο για τον καθορισμό της συνολικής ποινής
επί καταδικών που απαγγέλθηκαν από δικαστήρια ανηλίκων για διαφορετικά εγκλήματα
Άρθρο 552: Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής επί περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων κατά του ιδίου προσώπου
Άρθρο 553: Βεβαίωση χρηματικών ποινών
Άρθρο 556: Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης
Άρθρο 586: Μη εξαίρεση από την ιδιάζουσα δωσιδικία δικηγόρων ή δικαστών για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 και του α.ν. 690/1945
Άρθρο 593: Αναβολή εκτέλεσης επί ποινής που έχει μετατραπεί σε χρηματική
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