
Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 6 του Συ-
ντάγµατος ο Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συντάχθηκε
από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθη-
κε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 74 παρ. 1α του
ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄74), µε την απόφαση
38882/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση
80884/Φ.279/8.11.2018 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 676/15.11.2018)
και συµπληρώθηκε µε διαδοχικές αποφάσεις του ίδιου Υ-
πουργού, και έχει ως εξής:

«ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 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. 

Άρθρο 2 
Αναδροµική ισχύς του ηπιότερου νόµου

1. Αν από την τέλεση της πράξης ως την αµετάκλητη
εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόµων, ε-
φαρµόζεται αυτή που στη συγκεκριµένη περίπτωση οδη-
γεί στην ευµενέστερη µεταχείριση του κατηγορουµέ-
νου. 

2. Αν µεταγενέστερος νόµος χαρακτήρισε την πράξη
µη αξιόποινη (ανέγκλητη), παύει η εκτέλεση της ποινής
που επιβλήθηκε καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της, ό-
πως και η εκτέλεση των µέτρων ασφαλείας. 

Άρθρα 3 - 4
(Καταργούνται)

ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Άρθρο 5
Εγκλήµατα που τελέστηκαν στην ηµεδαπή

1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται σε όλες
τις πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτει-
ας, ακόµη και από αλλοδαπούς. Επίσης εφαρµόζονται
και στις πράξεις συµµετοχής που τελέστηκαν στο έδα-
φος της ελληνικής επικράτειας, αν η κύρια πράξη, για
την οποία δεν υπάρχει δικαιοδοσία των ελληνικών ποινι-
κών δικαστηρίων, είναι αξιόποινη και κατά τους ελληνι-
κούς ποινικούς νόµους. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΑ΄, 6 Ιουνίου 2019
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα



2. Πλοία ή αεροσκάφη ελληνικά θεωρούνται έδαφος
της επικράτειας οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εκτός αν
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο υπόκεινται σε αλλοδαπό
νόµο. 

Άρθρο 6
Εγκλήµατα ηµεδαπών στην αλλοδαπή

1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και για
πράξη που χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργηµα ή
πληµµέληµα και τελέστηκε στην αλλοδαπή από ηµεδα-
πό, αν αυτή, µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της, εί-
ναι αξιόποινη και κατά τους νόµους της χώρας στην ο-
ποία τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντα-
κτη χώρα. 

2. Η ποινική δίωξη ασκείται και εναντίον αλλοδαπού, ο
οποίος κατά την τέλεση της πράξης ήταν ηµεδαπός. Επί-
σης ασκείται και εναντίον εκείνου που απέκτησε την ελ-
ληνική ιθαγένεια µετά την τέλεση της πράξης. 

3. Στα πληµµελήµατα, ακόµη και όταν διώκονται αυτε-
παγγέλτως, οι διατάξεις των προηγούµενων παραγρά-
φων εφαρµόζονται µόνο εφόσον υπάρχει έγκληση του
παθόντος ή αίτηση της Κυβέρνησης της χώρας όπου τε-
λέστηκε το πληµµέληµα. 

Άρθρο 7
Εγκλήµατα αλλοδαπών στην αλλοδαπή

1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και κατά
αλλοδαπού για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή και
χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργηµα ή πληµµέλη-
µα, αν η πράξη αυτή στρέφεται εναντίον Έλληνα πολίτη
και είναι αξιόποινη, µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
της, και κατά τους νόµους της χώρας όπου τελέστηκε ή
αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντακτη χώρα. Ως Έλ-
ληνας πολίτης για την εφαρµογή του προηγούµενου ε-
δαφίου λογίζεται και το κυοφορούµενο που θα αποκτή-
σει µε τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και
τα νοµικά πρόσωπα που εδρεύουν στην ηµεδαπή. 

2. Η διάταξη της παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου έ-
χει και εδώ εφαρµογή. 

Άρθρο 8
Εγκλήµατα στην αλλοδαπή που τιµωρούνται πάντοτε

κατά τους ελληνικούς νόµους

Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται σε ηµεδα-
πούς και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους νόµους του
τόπου τέλεσης, για τις εξής πράξεις που τελέστηκαν
στην αλλοδαπή: 
α) εσχάτη προδοσία ή προδοσία της χώρας σε βάρος

του ελληνικού κράτους, 
β) εγκλήµατα που αφορούν τη στρατιωτική υπηρεσία

και την υποχρέωση στράτευσης στην Ελλάδα, 
γ) αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως υπάλληλοι του ελ-

ληνικού κράτους, ή οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα,
δ) πράξη που στρέφεται εναντίον ή απευθύνεται προς

υπάλληλο του ελληνικού κράτους ή έλληνα υπάλληλο
οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά
την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση µε την άσκη-
ση των καθηκόντων τους, 
ε) ψευδορκία σε διαδικασία που εκκρεµεί στις ελληνι-

κές αρχές, 

στ) τροµοκρατικές πράξεις, 
ζ) πειρατεία, 
η) εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα,
θ) παράνοµη εµπορία ναρκωτικών, 
ι) εµπορία ανθρώπων,
ια) κάθε άλλο έγκληµα, για το οποίο ειδικές διατάξεις

ή διεθνείς συµβάσεις υπογραµµένες και επικυρωµένες
από το ελληνικό κράτος προβλέπουν την εφαρµογή των
ελληνικών ποινικών νόµων. 

Άρθρο 9
Ακαταδίωκτο εγκληµάτων που τελέστηκαν 

στην αλλοδαπή

1. Η ποινική δίωξη για πράξη που τελέστηκε στην αλ-
λοδαπή αποκλείεται: α) αν ο υπαίτιος δικάστηκε για την
πράξη αυτή στην αλλοδαπή και αθωώθηκε ή αν, σε περί-
πτωση που καταδικάστηκε, έχει εκτίσει ή εκτίει νοµίµως
την ποινή του, β) αν, σύµφωνα µε τον αλλοδαπό νόµο, η
πράξη έχει παραγραφεί ή η ποινή που επιβλήθηκε έχει
παραγραφεί ή έχει χαριστεί, γ) αν, σύµφωνα µε τον αλ-
λοδαπό νόµο, χρειάζεται έγκληση για τη δίωξη της πρά-
ξης και τέτοια έγκληση είτε δεν υποβλήθηκε είτε ανα-
κλήθηκε.

2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν ισχύει για τις πρά-
ξεις που ορίζει το άρθρο 8. 

3. Η ποινική δίωξη αποκλείεται αν έχει εκδοθεί οριστι-
κή απόφαση για την ίδια πράξη από δικαστήριο κράτους
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10
Υπολογισµός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή

Η ποινή που εκτίθηκε ολικά ή µερικά στην αλλοδαπή,
αν επακολουθήσει καταδίκη στην ηµεδαπή για την ίδια
πράξη, αφαιρείται από την ποινή που επέβαλαν τα ελλη-
νικά δικαστήρια.

Άρθρο 11
Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων

1. Αν Έλληνας καταδικαστεί στην αλλοδαπή για πράξη
που, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ηµεδαπών νόµων,
συνεπάγεται παρεπόµενες ποινές, το αρµόδιο δικαστή-
ριο των πληµµελειοδικών µπορεί να επιβάλει τις ποινές
αυτές. 

2. Το αρµόδιο δικαστήριο των πληµµελειοδικών µπορεί
επίσης να επιβάλει τα µέτρα ασφάλειας που προβλέπουν
οι ελληνικοί νόµοι σε όποιον καταδικάστηκε ή αθωώθηκε
στην αλλοδαπή.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν ι-
σχύουν στην περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3.

III. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

Άρθρο 12
Ειδικοί ποινικοί νόµοι

Οι διατάξεις του γενικού µέρους του Ποινικού Κώδικα
εφαρµόζονται και σε αξιόποινες πράξεις που προβλέπο-
νται σε ειδικούς νόµους, αν οι νόµοι αυτοί δεν ορίζουν
διαφορετικά µε ρητή διάταξή τους.
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Άρθρο 13
Έννοια όρων του Κώδικα

Στον Κώδικα οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται µε
την εξής σηµασία:
α) Υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόµιµα έχει α-

νατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δηµό-
σιας, δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου.
β) Οικείοι είναι όσοι συνδέονται µε δεσµό νόµιµης

συγγένειας σε ευθεία γραµµή, οι θετοί γονείς και τα θε-
τά τέκνα, οι ανάδοχοι γονείς και τα ανάδοχα τέκνα, οι ε-
πίτροποι ή επιµελητές του υπαίτιου και όσοι βρίσκονται
υπό την επιτροπεία ή επιµέλεια του υπαιτίου, οι σύζυγοι,
οι συµβιούντες µε σταθερή συµβίωση ή µε σύµφωνο
συµβίωσης, οι µνηστευµένοι, οι αδερφοί και οι σύζυγοί
τους ή οι συµβιούντες ως ανωτέρω µε αυτούς και οι µνη-
στήρες των αδερφών, ακόµη κι αν ο γάµος, η συµβίωση ή
η µνηστεία έχουν λυθεί. 
γ) Έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι

πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννοµη σηµα-
σία όπως και κάθε σηµείο που προορίζεται να αποδείξει
ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο είναι και κάθε µέσο το ο-
ποίο χρησιµοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή
µνήµη υπολογιστή, µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο
τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή αναπαρα-
γωγή στοιχείων που δεν µπορούν να διαβαστούν άµεσα,
όπως επίσης και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υ-
λικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, ει-
κόνα, σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, ε-
φόσον τα µέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι
πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννοµη
σηµασία. 
δ) Σωµατική βία συνιστά και η περιαγωγή άλλου σε κα-

τάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας για αντίσταση µε
υπνωτικά ή ναρκωτικά ή άλλα ανάλογα µέσα.
ε) Κατ’ επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει,

όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από
την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο υπαίτιος µε πρόθε-
ση επανειληµµένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκο-
πός του υπαιτίου για πορισµό εισοδήµατος. 
στ) Πληροφοριακό σύστηµα είναι συσκευή ή οµάδα

διασυνδεδεµένων ή σχετικών µεταξύ τους συσκευών, εκ
των οποίων µία ή περισσότερες εκτελούν, σύµφωνα µε
ένα πρόγραµµα, αυτόµατη επεξεργασία ψηφιακών δεδο-
µένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδοµένα που αποθηκεύο-
νται, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, ανακτώνται
ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την οµάδα
συσκευών µε σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προ-
στασία και τη συντήρηση των συσκευών αυτών. 
ζ) Ψηφιακά δεδοµένα είναι η παρουσίαση γεγονότων,

πληροφοριών ή εννοιών σε µορφή κατάλληλη προς επε-
ξεργασία από πληροφοριακό σύστηµα, συµπεριλαµβανο-
µένου προγράµµατος που παρέχει τη δυνατότητα στο
πληροφοριακό σύστηµα να εκτελέσει µια λειτουργία. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Ι. Η ΠΡΑΞΗ

Άρθρο 14
Έννοια της αξιόποινης πράξης

1. Έγκληµα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή σε εκεί-

νον που την τέλεσε, η οποία τιµωρείται από τον νόµο. 
2. Στις διατάξεις των ποινικών νόµων ο όρος «πράξη»

περιλαµβάνει και τις παραλείψεις. 

Άρθρο 15
Έγκληµα που τελείται µε παράλειψη

1. Όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης α-
παιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη απο-
τροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια,
αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υπο-
χρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του α-
ποτελέσµατος. Η ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση πηγάζει
από νόµο, σύµβαση ή προηγούµενη επικίνδυνη ενέργεια
του υπαιτίου. 

2. Στις περιπτώσεις των εγκληµάτων µε παράλειψη ο
δικαστής µπορεί να επιβάλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83). 

Άρθρο 16
Τόπος τέλεσης της πράξης

Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο
υπαίτιος διέπραξε ολικά ή µερικά την αξιόποινη ενέργεια
ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου επήλθε ή, σε περί-
πτωση απόπειρας, έπρεπε να επέλθει σύµφωνα µε την
πρόθεσή του το αποτέλεσµα. 

Άρθρο 17
Χρόνος τέλεσης της πράξης

Χρόνος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο χρόνος κατά
τον οποίο ο υπαίτιος ενέργησε ή όφειλε να ενεργήσει. Ο
χρόνος κατά τον οποίο επήλθε το αποτέλεσµα είναι α-
διάφορος. 

Άρθρο 18
Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων

Οι αξιόποινες πράξεις διακρίνονται σε κακουργήµατα
και πληµµελήµατα. Κάθε πράξη που τιµωρείται µε κά-
θειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη είναι κακούργηµα. Κάθε πρά-
ξη που τιµωρείται µε φυλάκιση ή περιορισµό σε ειδικό
κατάστηµα κράτησης νέων ή µόνο µε χρηµατική ποινή ή
παροχή κοινωφελούς εργασίας είναι πληµµέληµα. 

Άρθρο 19
Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί

Αν µια πράξη που εκδικάστηκε είναι κακούργηµα ή
πληµµέληµα, κρίνεται µε βάση τη βαρύτερη ποινή που
καθορίζεται από τον νόµο γι’ αυτή και όχι µε βάση την
τυχόν ελαφρότερη ποινή που επέβαλε ο δικαστής λόγω
ελαφρυντικών περιστάσεων (άρθρο 84) ή για οποιονδή-
ποτε άλλο λόγο µείωσης της ποινής σύµφωνα µε το άρ-
θρο 83. 

ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΡΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Άρθρο 20
Λόγοι άρσης του αδίκου

Εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 21, 22, 25, 304
παρ. 4, 308 παρ. 2, 367 και 371 παρ. 4, ο άδικος χαρα-
κτήρας της πράξης αίρεται και όταν αυτή αποτελεί ενά-
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σκηση δικαιώµατος ή εκπλήρωση καθήκοντος που προ-
βλέπεται στο νόµο. 

Άρθρο 21
Προσταγή

1. Δεν είναι άδικη η πράξη την οποία κάποιος επιχειρεί
για να εκτελέσει προσταγή που του έδωσε, σύµφωνα µε
τους νόµιµους τύπους, η αρµόδια αρχή, αν ο νόµος δεν
επιτρέπει στον αποδέκτη της προσταγής να εξετάσει αν
είναι νόµιµη ή όχι. Στην περίπτωση αυτή ως αυτουργός
τιµωρείται εκείνος που έδωσε την προσταγή. 

2. Η διάταξη δεν εφαρµόζεται αν η προσταγή είναι
προδήλως αντισυνταγµατική ή παράνοµη. 

Άρθρο 22
Άµυνα

1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε κατάσταση
άµυνας. 

2. Άµυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθεµένου
στην οποία προβαίνει το άτοµο προς υπεράσπιση του ε-
αυτού του ή άλλου από παρούσα και άδικη επίθεση που
στρέφεται εναντίον τους. 

3. Το αναγκαίο µέτρο της άµυνας κρίνεται από τον
βαθµό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της
προσβολής που απειλείται, από τον τρόπο και την έντα-
ση της επίθεσης και από τις υπόλοιπες περιστάσεις. 

Άρθρο 23
Υπέρβαση άµυνας

Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άµυνας τιµωρείται, αν η
υπέρβαση έγινε µε πρόθεση, µε ποινή ελαττωµένη, και
αν έγινε από αµέλεια, σύµφωνα µε τις σχετικές µε αυτήν
διατάξεις. Μένει ατιµώρητος και δεν του καταλογίζεται
η υπέρβαση, αν ενέργησε µε αυτόν τον τρόπο εξαιτίας
του φόβου ή της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση. 

Άρθρο 24
Υπαίτια κατάσταση άµυνας

Δεν απαλλάσσεται από την ποινή που ορίζει ο νόµος
όποιος µε πρόθεση προκάλεσε την επίθεση άλλου για να
διαπράξει εναντίον του αξιόποινη πράξη µε το πρόσχηµα
της άµυνας. 

Άρθρο 25
Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο

1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος προς α-
ποτροπή παρόντος και αναπότρεπτου µε άλλα µέσα κιν-
δύνου, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του
ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η
προσβολή που προκλήθηκε στον άλλο είναι σηµαντικά
κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από την
προσβολή που απειλήθηκε. 

2. Η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται σε όποιον
έχει καθήκον να εκτεθεί στον απειλούµενο κίνδυνο. 

3. Η διάταξη του άρθρου 23 έχει αντίστοιχη εφαρµογή
και στην περίπτωση αυτού του άρθρου. 

ΙΙΙ. Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 26
Υπαιτιότητα στα κακουργήµατα και πληµµελήµατα

Τα κακουργήµατα και πληµµελήµατα τιµωρούνται µό-
νο όταν τελούνται µε δόλο. Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώ-
σεις που ορίζει ειδικά ο νόµος, τα πληµµελήµατα τιµω-
ρούνται και όταν τελούνται από αµέλεια. 

Άρθρο 27
Δόλος

1. Με δόλο (µε πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την πα-
ραγωγή των περιστατικών που κατά τον νόµο απαρτί-
ζουν την έννοια της αξιόποινης πράξης, καθώς και όποι-
ος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παρα-
χθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται. 

2. Όπου ο νόµος απαιτεί να έχει τελεστεί η πράξη εν
γνώσει ορισµένου περιστατικού, δεν αρκεί ο ενδεχόµε-
νος δόλος. Και όπου ο νόµος απαιτεί η πράξη να έχει τε-
λεστεί µε σκοπό την πρόκληση ορισµένου αποτελέσµα-
τος απαιτείται ο δράστης να έχει επιδιώξει να προκαλέ-
σει αυτό το αποτέλεσµα. 

Άρθρο 28
Αµέλεια

Από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσο-
χής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε
να καταβάλει είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλε-
σµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως
δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν. 

Άρθρο 29
Ευθύνη από το αποτέλεσµα

Στις περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει ότι κάποια πράξη
τιµωρείται µε βαρύτερη ποινή όταν έχει ορισµένο αποτέ-
λεσµα, η πρόκληση του οποίου τυποποιείται ως αυτοτε-
λές έγκληµα αµέλειας, η ποινή αυτή επιβάλλεται στον
αυτουργό ή στο συµµέτοχο µόνο αν το αποτέλεσµα µπο-
ρεί να αποδοθεί τουλάχιστον σε αµέλειά τους, εφόσον η
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη. 

Άρθρο 30
Πραγµατική πλάνη

1. Δεν πράττει µε δόλο όποιος κατά το χρόνο τέλεσης
της αξιόποινης πράξης αγνοεί τα περιστατικά που τη συ-
νιστούν. Αν όµως η άγνοια αυτών των περιστατικών µπο-
ρεί να αποδοθεί σε αµέλεια του υπαιτίου, η πράξη του
καταλογίζεται ως έγκληµα αµέλειας. 

2. Δεν καταλογίζονται στο δράστη περιστατικά που
κατά το νόµο επαυξάνουν το αξιόποινο της πράξης του,
αν τα αγνοούσε.
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ΙV. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 31
Νοµική πλάνη

1. Μόνη η άγνοια του αξιοποίνου δεν αρκεί για να απο-
κλείσει τον καταλογισµό. 

2. Η πράξη όµως δεν καταλογίζεται σε εκείνον που
την τελεί αν αυτός δεν είχε συνείδηση του άδικου χαρα-
κτήρα της λόγω πλάνης που δεν µπορούσε να αποφύγει,
µολονότι κατέβαλε την οφειλόµενη από τις περιστάσεις
και δυνατή γι’ αυτόν επιµέλεια (συγγνωστή νοµική πλά-
νη). Αν ο υπαίτιος µπορούσε να αποφύγει την πλάνη, η
πράξη καταλογίζεται σε αυτόν, αλλά το δικαστήριο µπο-
ρεί να του επιβάλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83). 

Άρθρο 32
Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισµό

1. Η πράξη δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τελεί
για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο µε άλλα µέ-
σα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί χωρίς δική του υπαιτιότητα
το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή οικείου του, αν
η προσβολή που προκλήθηκε στον άλλο από την πράξη
είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανάλογη µε την
προσβολή που απειλήθηκε. 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 25
εφαρµόζονται και εδώ. 

Άρθρο 33
Αδυναµία αποφυγής του αδίκου

Η πράξη δεν καταλογίζεται σε εκείνον που την τέλε-
σε, αν κατά την τέλεσή της αδυνατούσε να συµµορφω-
θεί προς το δίκαιο λόγω ανυπέρβλητου για τον ίδιο δι-
λήµµατος εξαιτίας σύγκρουσης καθηκόντων και η προ-
σβολή που προκλήθηκε από την πράξη είναι κατά το εί-
δος και τη σπουδαιότητα ανάλογη µε την προσβολή που
απειλήθηκε. 

Άρθρο 34
Ανικανότητα προς καταλογισµό

Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν λόγω ψυ-
χικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης της συνεί-
δησης κατά τον χρόνο τέλεσής της, δεν είχε την ικανό-
τητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενερ-
γήσει σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο αυτό. 

Άρθρο 35
Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας

1. Πράξη που κάποιος αποφάσισε σε κανονική ψυχική
κατάσταση, αλλά που για την τέλεσή της έφερε τον εαυ-
τό του σε κατάσταση διαταραγµένης συνείδησης ή σε
κατάσταση πλήρους αδυναµίας να ενεργήσει ή να παρα-
λείψει, του καταλογίζεται ως πράξη που τελέστηκε µε
δόλο. 

2. Αν η πράξη που τέλεσε σε τέτοια κατάσταση είναι
άλλη από εκείνη που είχε αποφασίσει, ο υπαίτιος τιµω-
ρείται µε ποινή ελαττωµένη (άρθρο 83).

3. Πράξη που κάποιος πρόβλεψε ή µπορούσε να προ-
βλέψει ότι ενδέχεται να τελέσει αν οδηγηθεί σε κατά-

σταση διαταραγµένης συνείδησης ή σε κατάσταση πλή-
ρους αδυναµίας να ενεργήσει ή να παραλείψει, του κα-
ταλογίζεται ως πράξη που τελέστηκε από αµέλεια. 

V. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 36
Μειωµένη ικανότητα καταλογισµού

1. Αν εξαιτίας κάποιας από τις καταστάσεις που ανα-
φέρονται στο άρθρο 34, δεν έχει εκλείψει εντελώς, µει-
ώθηκε όµως σηµαντικά η ικανότητα για καταλογισµό, ε-
πιβάλλεται µειωµένη ποινή (άρθρο 83). 

2. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση υ-
παίτιας κατά την έννοια του άρθρου 35 πρόκλησης της
µειωµένης ικανότητας.

Άρθρα 37 – 41
(Καταργούνται)

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

I. ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Άρθρο 42
Έννοια και ποινή της απόπειρας

1. Όποιος, έχοντας αποφασίσει να τελέσει έγκληµα,
αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόµενη στο νόµο αξιόποι-
νη πράξη, τιµωρείται, αν το έγκληµα δεν ολοκληρώθηκε,
µε µειωµένη ποινή (άρθρο 83).

2. Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ατιµώρητη την από-
πειρα πληµµελήµατος για το οποίο ο νόµος προβλέπει
ποινή φυλάκισης όχι ανώτερη από ένα έτος ή µόνο χρη-
µατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, εκτιµώ-
ντας όλες τις περιστάσεις τέλεσης του εγκλήµατος. 

3. Αν ο υπαίτιος απόπειρας ενός εγκλήµατος που τιµω-
ρείται βαρύτερα όταν έχει ορισµένο αποτέλεσµα (άρθρο
29), προκαλέσει µε υπαιτιότητά του το αποτέλεσµα αυ-
τό, τιµωρείται µε την ποινή του εκ του αποτελέσµατος
διακρινόµενου εγκλήµατος µειωµένη στο µέτρο του άρ-
θρου 83, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατ’
άλλη διάταξη.

Άρθρο 43
(Καταργείται)

Άρθρο 44
Υπαναχώρηση

1. Η απόπειρα µένει ατιµώρητη αν ο δράστης, αφού
άρχισε την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης, δεν την ο-
λοκλήρωσε µε τη θέλησή του και όχι από εξωτερικά ε-
µπόδια.

2. Αν ο δράστης αποτυχηµένου εγκλήµατος δεν επα-
ναλάβει άµεσα την πράξη του, µε δική του θέληση και ό-
χι από εξωτερικά εµπόδια, τιµωρείται µε την ποινή της α-
πόπειρας µειωµένη στο µισό.

3. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµω-
ρείται και ο δράστης που ολοκλήρωσε την πράξη του,
παρεµπόδισε όµως µε τη θέλησή του την επέλευση του

5



αξιόποινου αποτελέσµατος. Το δικαστήριο µπορεί να
κρίνει την απόπειρα ατιµώρητη. Τα ίδια ισχύουν και αν το
αποτέλεσµα δεν επήλθε από άλλη αιτία και o δράστης
κατέβαλε πάντως σοβαρή προσπάθεια για να το αποτρέ-
ψει. Οι πράξεις των εδαφίων α΄ και γ΄ µένουν ατιµώρη-
τες, αν πρόκειται για έγκληµα το αξιόποινο του οποίου
εξαλείφεται µε έµπρακτη µετάνοια.

4. Οι προηγούµενες παράγραφοι εφαρµόζονται και για
τον συµµέτοχο που µε τη θέλησή του εµπόδισε την ολο-
κλήρωση της πράξης ή την επέλευση του αποτελέσµα-
τος.

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 45
Συναυτουργοί

Αν δύο ή περισσότεροι πραγµάτωσαν από κοινού, εν
όλω ή εν µέρει, τα στοιχεία της περιγραφόµενης στον
νόµο αξιόποινης πράξης, καθένας τους τιµωρείται ως
αυτουργός.

Άρθρο 46
Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας

1. Με την ποινή του αυτουργού τιµωρείται όποιος µε
πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέ-
σει την άδικη πράξη που διέπραξε. 

2. Όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την από-
φαση να τελέσει κάποιο έγκληµα, µε σκοπό να τον κατα-
λάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκληµα ή ενώ επι-
χειρεί αξιόποινη προπαρασκευαστική του πράξη και µε
τη θέληση να τον ανακόψει από την αποπεράτωση του ε-
γκλήµατος, τιµωρείται µε την ποινή του αυτουργού µειω-
µένη στο µισό.

Άρθρο 47
Συνεργός

Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1
του προηγούµενου άρθρου, πρόσφερε µε πρόθεση σε
άλλον οποιαδήποτε συνδροµή πριν από την τέλεση ή κα-
τά την τέλεση της άδικης πράξης που διέπραξε, τιµωρεί-
ται µε µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο µπορεί
να επιβάλει την ποινή του αυτουργού, αν ο υπαίτιος προ-
σφέρει άµεση συνδροµή κατά την τέλεση και στην εκτέ-
λεση της πράξης, θέτοντας το αντικείµενο της προσβο-
λής στη διάθεση του φυσικού αυτουργού.

Άρθρο 48
Γενική διάταξη

Το αξιόποινο των συµµετόχων κατά τα άρθρα 46 και 47
είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο εκείνου που τέλεσε
την πράξη.

Άρθρο 49
Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

1. Όπου ο νόµος, για να είναι µια πράξη αξιόποινη, α-
παιτεί ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις, αν αυτές υπάρ-

χουν µόνο στον δράστη, τότε οι συµµέτοχοι κατά το άρ-
θρο 46 παρ. 1 και 47 τιµωρούνται µε µειωµένη ποινή (άρ-
θρο 83). Αν όµως υπάρχουν µόνο στο πρόσωπο των συµ-
µετόχων, οι τελευταίοι τιµωρούνται ως αυτουργοί και ο
δράστης ως συνεργός.

2. Οι ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις ή άλλες περιστά-
σεις που επιτείνουν, µειώνουν ή αποκλείουν την ποινή
λαµβάνονται υπόψη µόνο για εκείνο τον συµµέτοχο
στον οποίο υπάρχουν.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ι. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 50
Είδη ποινών

Κύριες ποινές είναι: α) οι στερητικές της ελευθερίας,
β) η χρηµατική ποινή και γ) η προσφορά κοινωφελούς
εργασίας.

Άρθρο 51
Ποινές στερητικές της ελευθερίας

1. Ποινές στερητικές της ελευθερίας είναι η κάθειρξη,
η φυλάκιση και ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κρά-
τησης νέων. 

2. Για τις πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποι-
νές, η ηµέρα υπολογίζεται σε είκοσι τέσσερις ώρες, η ε-
βδοµάδα σε επτά ηµέρες, ο µήνας και το έτος σύµφωνα
µε το ηµερολόγιο που ισχύει. 

3. Ο χρόνος της ποινής επιµετράται πάντοτε σε πλή-
ρεις ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες και έτη. 

Άρθρο 52
Κάθειρξη

1. Η κάθειρξη είναι πρόσκαιρη και κατ’ εξαίρεση, εφό-
σον ο νόµος το ορίζει ρητά, ισόβια. 

2. Η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαί-
νει τα δεκαπέντε έτη ούτε είναι κατώτερη των πέντε ε-
τών. 

Άρθρο 53
Φυλάκιση

Η διάρκεια της φυλάκισης δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη
ούτε είναι κατώτερη των δέκα ηµερών.

Άρθρο 54
Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων

Η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κρά-
τησης νέων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ούτε είναι κα-
τώτερη των έξι µηνών, αν για την πράξη που τελέστηκε ο
νόµος απειλεί κάθειρξη ως δέκα έτη. Αν η απειλούµενη
κάθειρξη είναι ισόβια ή πρόσκαιρη ανώτερη από αυτήν
του προηγούµενου εδαφίου, η διάρκεια του περιορισµού
σε ειδικό κατάστηµα κράτησης δεν υπερβαίνει τα οκτώ
έτη ούτε είναι κατώτερη από δύο. 
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Άρθρο 55
Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Η παροχή κοινωφελούς εργασίας δεν µπορεί να έχει
διάρκεια ανώτερη των επτακοσίων είκοσι ωρών ούτε να
είναι κατώτερη των εκατό ωρών, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά. 

Άρθρο 56
(Καταργείται)

Άρθρο 57
Χρηµατική ποινή

1. Η χρηµατική ποινή προσδιορίζεται σε ηµερήσιες µο-
νάδες.

2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις, η
χρηµατική ποινή δεν µπορεί να είναι ανώτερη: α) από ε-
νενήντα ηµερήσιες µονάδες όταν απειλείται ως µόνη κύ-
ρια ποινή, β) από εκατόν ογδόντα ηµερήσιες µονάδες ό-
ταν απειλείται διαζευκτικά µε ποινή στερητική της ελευ-
θερίας και γ) από τριακόσιες εξήντα ηµερήσιες µονάδες
όταν απειλείται αθροιστικά µε ποινή στερητική της ελευ-
θερίας.

3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις, το
ύψος κάθε ηµερήσιας µονάδας δεν µπορεί να είναι κατώ-
τερο από ένα ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό ευρώ.

4. Με τον θάνατο του καταδικασθέντος διαγράφεται η
χρηµατική ποινή. Σε καµία περίπτωση δεν εκτελείται ε-
ναντίον των κληρονόµων του. 

Άρθρο 58 
(Καταργείται)

ΙΙ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 59
Γενική διάταξη

Παρεπόµενες ποινές είναι: α) η αποστέρηση θέσεων
και αξιωµάτων, β) η απαγόρευση άσκησης επαγγέλµα-
τος, γ) η αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκµετάλλευσης
µεταφορικού µέσου, δ) η δηµοσίευση καταδικαστικής α-
πόφασης και ε) η δήµευση. 

Άρθρο 60
Αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων

1. Αν ο υπαίτιος καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης, το
δικαστήριο µπορεί να επιβάλει αποστέρηση της δηµό-
σιας θέσης ή του δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώµατος
που κατέχει, εφόσον η πράξη του συνιστά βαριά παρά-
βαση των καθηκόντων του. 

2. Η αποστέρηση επέρχεται µόλις η απόφαση γίνει α-
µετάκλητη. 

Άρθρα 61 – 64
(Καταργούνται)

Άρθρο 65
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος

1. Αν ο υπαίτιος διέπραξε έγκληµα µε βαριά παράβαση
των καθηκόντων του επαγγέλµατός του, για την άσκηση
του οποίου απαιτείται ειδική άδεια της αρχής, και εφό-
σον του επιβλήθηκε ποινή στερητική της ελευθερίας
τουλάχιστον δύο ετών, το δικαστήριο µπορεί να απαγο-
ρεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού για χρονικό
διάστηµα από ένα µήνα έως δύο έτη. 

2. Η απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος αρχίζει µό-
λις η απόφαση γίνει αµετάκλητη και η διάρκειά της, εφό-
σον ο δράστης κρατείται, υπολογίζεται από την εποµένη
της ηµέρας κατά την οποία απολύεται από τη φυλακή. 

Άρθρο 66
Αφαίρεση άδειας οδήγησης 

ή εκµετάλλευσης µεταφορικού µέσου

1. Αν ο υπαίτιος διέπραξε έγκληµα που έχει άµεση
σχέση µε την οδήγηση ή την εκµετάλλευση µεταφορι-
κού µέσου και εφόσον του επιβλήθηκε ποινή στερητική
της ελευθερίας τουλάχιστον έξι µηνών, το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης
που κατέχει, για όλα ή ορισµένου τύπου µεταφορικά µέ-
σα, ή της άδειας εκµετάλλευσης αντιστοίχως για χρονι-
κό διάστηµα από ένα µήνα ως ένα έτος. 

2. Η διάταξη της παραγράφου 2 του προηγούµενου
άρθρου έχει και στην περίπτωση αυτή ανάλογη εφαρµο-
γή. 

Άρθρο 67
Δηµοσίευση καταδικαστικής απόφασης

1. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη δηµοσίευση της
καταδικαστικής απόφασής του, αν το επιβάλλει το δηµό-
σιο συµφέρον. 

2. Η δηµοσίευση διατάσσεται στις περιπτώσεις που ο-
ρίζει ο νόµος, ύστερα από αίτηση του παθόντος. 

3. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος της δηµοσίευ-
σης και η υποχρέωση καταβολής της δαπάνης γι’ αυτήν. 

4. Η απόφαση δηµοσιεύεται όταν καταστεί αµετάκλη-
τη. 

Άρθρο 68
Δήµευση

1. Αντικείµενα ή περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊό-
ντα κακουργήµατος ή πληµµελήµατος το οποίο πηγάζει
από δόλο, καθώς και το τίµηµά τους, και όσα αποκτήθη-
καν µε αυτά αµέσως ή εµµέσως, επίσης και αντικείµενα
ή περιουσιακά στοιχεία που χρησίµευσαν ή προορίζο-
νταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης µπορούν να δη-
µευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον
από τους συµµετόχους. Αν τα παραπάνω αντικείµενα ή
περιουσιακά στοιχεία έχουν αναµειχθεί µε περιουσία
που αποκτήθηκε από νόµιµες πηγές, η σχετική περιουσία
υπόκειται σε δήµευση µέχρι την καθορισµένη αξία των
αναµειχθέντων αντικειµένων. 
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2. Δήµευση δεν επιβάλλεται, όταν το δικαστήριο, αυ-
τεπαγγέλτως ή µετά από αίτηµα διαδίκου ή τρίτου, κρίνει
ότι αυτή είναι στη συγκεκριµένη περίπτωση δυσανάλο-
γη, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος να αποστερήσει τον κα-
ταδικασθέντα ή τρίτο, ιδίως την οικογένειά τους, από
πράγµα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο βιοπορισµό τους ή
να προκαλέσει σε αυτούς υπέρµετρη και ανεπανόρθωτη
βλάβη. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, το
δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ανάλογα περιορισµένη
δήµευση ή να επιβάλει χρηµατική ποινή, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4. 

3. Αν τα αντικείµενα ή τα περιουσιακά στοιχεία της πα-
ραγράφου 1 δεν υπάρχουν πλέον ή δεν έχουν βρεθεί, το
δικαστήριο µπορεί να επιβάλει δήµευση (αναπληρωµατι-
κή δήµευση) σε ίσης, κατά το χρόνο έκδοσης της καταδι-
καστικής απόφασης, αξίας περιουσιακά στοιχεία του
δράστη. 

4. Αν το δικαστήριο δεν µπορεί να επιβάλει δήµευση
στα αντικείµενα ή περιουσιακά στοιχεία των προηγούµε-
νων παραγράφων, επειδή αυτά δεν υπάρχουν ή δεν ε-
παρκούν ή ανήκουν εν όλω ή εν µέρει σε τρίτο, στον ο-
ποίο δεν µπορεί να επιβληθεί δήµευση, µπορεί να επιβά-
λει στον δράστη χρηµατική ποινή µέχρι του ποσού που
αντιστοιχεί στην αξία των αντικειµένων αυτών. 

5. Η δήµευση επιβάλλεται σε τρίτο αν τα αντικείµενα ή
περιουσιακά στοιχεία µεταβιβάσθηκαν, άµεσα ή έµµεσα,
από τον δράστη σε αυτόν ή αν αποκτήθηκαν από αυτόν ή
περιήλθαν µε άλλο τρόπο σε αυτόν, εφόσον κατά το
χρόνο κτήσης των περιουσιακών στοιχείων γνώριζε ότι
ενδέχεται να προέρχονται από κακούργηµα ή πληµµέλη-
µα εκ δόλου και ότι σκοπός της µεταβίβασής τους ήταν
να αποφευχθεί η δήµευση. Η γνώση, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, πρέπει να προκύπτει από το συν-
δυασµό περισσότερων ειδικά αναφερόµενων στην από-
φαση του δικαστηρίου περιστατικών, όπως ιδίως ότι η
µεταβίβαση ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου
πραγµατοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγµα ή µε αντάλλαγµα
σηµαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία ή από εκείνο
που θα προέκυπτε, µε βάση τη συνήθη πρακτική, στις οι-
κείες βιοτικές σχέσεις. Η δήµευση επιβάλλεται στον τρί-
το µόνο εφόσον δεν µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του
δράστη δήµευση του ανταλλάγµατος που έλαβε για τη
µεταβίβαση ή αναπληρωµατική δήµευση. Όταν ο τρίτος
είναι νοµικό πρόσωπο, εξετάζεται αν υπήρχε η προβλε-
πόµενη γνώση σχετικά µε την προέλευση των περιου-
σιακών στοιχείων, σε όποιον έχει εξουσία εκπροσώπη-
σής του ή είναι εξουσιοδοτηµένος για τη λήψη αποφά-
σεων ή για την άσκηση ελέγχου, στο πλαίσιο του νοµι-
κού προσώπου ή της επιχείρησης ή σε όποιον ασκεί εν
τοις πράγµασι τα καθήκοντα αυτά.

6. Σε κάθε περίπτωση δήµευσης, το δικαστήριο αποφα-
σίζει αν αυτά που δηµεύθηκαν, επιβάλλεται να κατα-
στραφούν ή αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το δη-
µόσιο συµφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ι-
κανοποίηση του θύµατος. 

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 69
Γενική διάταξη

1. Μέτρα ασφαλείας, εκτός από τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 122 και 123, είναι: α) τα µέτρα θεραπείας ατόµων
που πάσχουν από ψυχική ή διανοητική διαταραχή και (β)

η δήµευση κατά το άρθρο 76.
2. Τα µέτρα ασφαλείας δεν µπορούν να επιβληθούν ό-

ταν η επιβολή τους παραβιάζει την αρχή της αναλογικό-
τητας ενόψει της βαρύτητας της πράξης που έχει τελε-
στεί, της πράξης που υπάρχει κίνδυνος να τελεστεί, κα-
θώς και της έντασης αυτού του κινδύνου. Για την αξιολό-
γηση των όρων αυτών απαιτείται ειδική αιτιολογία.

Άρθρο 69Α
Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την

ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

1. Αν κάποιος που τέλεσε αξιόποινη πράξη, η οποία α-
πειλείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχι-
στον ενός έτους, απαλλάχθηκε από την ποινή λόγω ψυ-
χικής ή διανοητικής διαταραχής (άρθρο 34), το δικαστή-
ριο διατάσσει κατάλληλο για τη θεραπεία του µέτρο, ε-
φόσον κρίνει ότι, εξαιτίας της κατάστασής του, υπάρχει
κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κίνδυνος, αν αφε-
θεί ελεύθερος, να τελέσει και άλλα τουλάχιστον ανάλο-
γης βαρύτητας εγκλήµατα. Η διάταξη της απόφασης που
αφορά στο θεραπευτικό µέτρο εκτελείται µε φροντίδα
της εισαγγελικής αρχής.

2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει για όλα τα ε-
γκλήµατα κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας
που απειλούνται µε ποινή στερητική της ελευθερίας του-
λάχιστον τριών µηνών. Δεν ισχύει για τα εγκλήµατα κα-
τά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας που δεν εµπεριέ-
χουν χρήση βίας ή απειλή βίας. 

3. Κατάλληλα θεραπευτικά µέτρα είναι: (α) η νοσηλεία
σε ειδικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσο-
κοµείου, (β) η νοσηλεία σε ψυχιατρικό τµήµα δηµόσιου
ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου και (γ) η υποχρεωτι-
κή 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 βεβαιώνο-
νται µε µία τουλάχιστον πραγµατογνωµοσύνη που διε-
νεργείται αµέσως µετά τη σύλληψη και µε άλλη µία του-
λάχιστον πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται όσο το
δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσιµο, µε µέριµνα του
εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εισάγεται προς
εκδίκαση η υπόθεση. Οι πραγµατογνωµοσύνες διενερ-
γούνται από πραγµατογνώµονα που επιλέγεται, κατά
προτίµηση, από τον κατάλογο που τηρείται στο οικείο
Πρωτοδικείο. Στις πραγµατογνωµοσύνες προτείνεται και
το τυχόν κατάλληλο µέτρο θεραπείας.

Άρθρο 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 πληµµελήµα-
τα και τα πέντε έτη για τα κακουργήµατα. Ένα µήνα του-
λάχιστον πριν τη συµπλήρωση του χρόνου αυτού, το Τρι-
µελές Πληµµελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ε-
κτελείται το θεραπευτικό µέτρο, µπορεί, µε ειδικά αιτιο-
λογηµένη απόφαση, να διατάξει την παράταση του µέ-
τρου ή την αντικατάστασή του µε άλλο για τον ίδιο κατά
ανώτατο όριο χρόνο, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τις
ανάγκες της θεραπείας και εξακολουθούν να υπάρχουν
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του προηγούµενου
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άρθρου. Πριν από την έκδοση της απόφασης, το δικα-
στήριο καλεί τον θεραπευόµενο και το συνήγορό του,
καθώς και τη διεύθυνση της µονάδας, όπου εκτελείται το
µέτρο, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατ' εξαίρεση
είναι δυνατή η παράταση του χρόνου διάρκειας του θε-
ραπευτικού µέτρου πέραν των ανωτάτων χρονικών ο-
ρίων, µε τη διαδικασία και για τους λόγους που προβλέ-
πονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, εφόσον για την ύ-
παρξη των λόγων αυτών και την ανάγκη παράτασης του
χρόνου διάρκειας του µέτρου υφίσταται η σύµφωνη
γνώµη του θεράποντος ψυχιάτρου του θεραπευοµένου
και του επιστηµονικού διευθυντή της µονάδας θεραπεί-
ας. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας του θεραπευτικού µέ-
τρου 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 έ-
χει επιβληθεί πρέπει να εξακολουθήσει ή να αντικατα-
σταθεί µε άλλο. Μπορεί όµως και οποτεδήποτε, µε αίτη-
ση του εισαγγελέα, του θεραπευοµένου ή της διεύθυν-
σης της µονάδας όπου εκτελείται το µέτρο, µετά από ει-
σήγηση του θεράποντος ιατρού, να διατάξει την άρση ή
αντικατάστασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτη-
σης, στην απόφαση απαιτείται να υπάρχει ειδική αιτιολο-
γία ως προς την ανάγκη διατήρησης του θεραπευτικού
µέτρου. Νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί µετά την πάρο-
δο τεσσάρων µηνών από την απόρριψη της προηγούµε-
νης.

3. Στη διαδικασία ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειο-
δικείου κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, εδάφιο β΄
και 2 του άρθρου αυτού, καθώς και του Εφετείου σε πε-
ρίπτωση άσκησης έφεσης, εάν ο θεραπευόµενος δεν έ-
χει συνήγορο, διορίζεται συνήγορος αυτεπαγγέλτως,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας.

Άρθρο 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 κα-
ταλογισµό του (άρθρο 36 παρ. 1) και η πράξη του απει-
λείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον
ενός έτους, το δικαστήριο, εκτός από την επιβολή της
µειωµένης ποινής, διατάσσει την εισαγωγή του σε ψυ-
χιατρικό παράρτηµα καταστήµατος κράτησης ή, σε περί-
πτωση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του, τα θερα-
πευτικά µέτρα του άρθρου 69Α παρ. 3, εφόσον κρίνει ότι
συντρέχει ο περιγραφόµενος στο άρθρο 69Α παρ. 1 κίν-
δυνος. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 69Α έχουν και
στην περίπτωση αυτή εφαρµογή.

2. Η εκτέλεση του µέτρου γίνεται αµέσως µετά την έκ-
δοση της απόφασης, µε φροντίδα της εισαγγελικής αρ-
χής.

3. Το άρθρο 70 έχει και εδώ ανάλογη εφαρµογή. Μετά
την ολοκλήρωση του θεραπευτικού µέτρου, ο καταδικα-
σθείς εκτίει την ποινή του, εφόσον δεν έχει ανασταλεί η
εκτέλεσή της. Από την ποινή αφαιρείται ο χρόνος νοση-
λείας στο ψυχιατρικό παράρτηµα καταστήµατος κράτη-
σης ή στις µονάδες του άρθρου 69Α παρ. 3, στοιχεία α΄
και β΄. Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο του τόπου εκτέλε-

σης του µέτρου µπορεί όµως να διατάξει τη µη έκτιση
της ποινής, αν το έγκληµα για το οποίο επιβλήθηκε είναι
πληµµέληµα και η έκτιση δεν θεωρείται πλέον αναγκαία.

Άρθρα 72 – 74
(Καταργούνται)

Άρθρο 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 η εκτέλεσή
του, αυτό δεν µπορεί πια να εκτελεστεί, εκτός αν το δι-
καστήριο που το επέβαλε διατάξει διαφορετικά και δεν
έχουν περάσει δέκα έτη από την επιβολή του. 

2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την εκτέλεση του
µέτρου κατά την προηγούµενη παράγραφο µόνο αν ο
σκοπός του µέτρου επιβάλλει ακόµα και τότε την εφαρ-
µογή του. 

Άρθρο 76
Δήµευση

1. Η δήµευση των αντικειµένων της παραγράφου 1 του
άρθρου 68 επιβάλλεται υποχρεωτικά σε βάρος του κατό-
χου τους, έστω και χωρίς την καταδίκη ορισµένου προ-
σώπου για την τελεσθείσα πράξη, αν από τη φύση τους
προκύπτει κίνδυνος της δηµόσιας τάξης. Η δήµευση ε-
κτελείται και κατά των κληρονόµων, αν η απόφαση έγινε
αµετάκλητη ενόσω ζούσε εκείνος κατά του οποίου α-
παγγέλθηκε η δήµευση. Αν δεν προηγήθηκε καταδίκη ο-
ρισµένου προσώπου ή δεν µπορούσε να γίνει δίωξη, τη
δήµευση διατάσσει είτε το δικαστήριο που δίκασε την υ-
πόθεση είτε το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο. 

2. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο αποφασίζει
αν αυτά που δηµεύθηκαν, επιβάλλεται να καταστραφούν
ή αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το δηµόσιο συµ-
φέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση
του θύµατος.

Άρθρα 77 – 78
(Καταργούνται)

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 79
Δικαστική επιµέτρηση της ποινής

1. Με την επιµέτρηση της ποινής καθορίζεται η ανάλο-
γη και δίκαιη τιµωρία του εγκλήµατος µε βάση τη βαρύ-
τητα της πράξης και το βαθµό ενοχής του υπαιτίου γι'
αυτή. Το δικαστήριο σταθµίζει τα στοιχεία που λειτουρ-
γούν υπέρ και σε βάρος του υπαιτίου και συνεκτιµά τις
συνέπειες της ποινής για τον ίδιο και τους οικείους του. 

2. Για την εκτίµηση της βαρύτητας του εγκλήµατος το
δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του: α) τη βλάβη που προξέ-
νησε το έγκληµα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) τη
φύση, το είδος και το αντικείµενο του εγκλήµατος, κα-
θώς επίσης όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, µέσων
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και τρόπου που συνόδευσαν την προπαρασκευή ή την ε-
κτέλεσή του. 

3. Για την εκτίµηση του βαθµού ενοχής του υπαιτίου,
το δικαστήριο εξετάζει: α) την ένταση του δόλου ή το
βαθµό της αµέλειάς του, β) τα αίτια που τον ώθησαν
στην εκτέλεση του εγκλήµατος, την αφορµή που του δό-
θηκε και τον σκοπό που επιδίωξε, γ) τον χαρακτήρα του
και τον βαθµό της ανάπτυξής του που επηρέασαν την
πράξη, δ) τις ατοµικές και κοινωνικές περιστάσεις και
την προηγούµενη ζωή του στο µέτρο που σχετίζονται µε
την πράξη, ε) τον βαθµό της δυνατότητας και της ικανό-
τητάς του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κα-
τά τη διάρκεια της πράξης και µετά την πράξη και ιδίως
τη µετάνοια που επέδειξε και την προθυµία του να επα-
νορθώσει τις συνέπειες της πράξης του. 

4. Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου θεω-
ρούνται ιδίως: α) το ότι αυτός διαδραµάτισε έναν σαφώς
υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολ-
λούς, β) το ότι τέλεσε την πράξη σε δικαιολογηµένη συ-
ναισθηµατική φόρτιση, γ) το ότι έθεσε τον εαυτό του στη
διάθεση των αρχών χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, ενώ
µπορούσε να διαφύγει, δ) το ότι διευκόλυνε ουσιωδώς
την εξιχνίαση του εγκλήµατος. 

5. Στοιχεία που λειτουργούν σε βάρος του υπαιτίου θε-
ωρούνται ιδίως: α) η κατ’ επάγγελµα τέλεση της πράξης,
β) η ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκµετάλλευση της εµπι-
στοσύνης του θύµατος, δ) το γεγονός ότι το θύµα δεν
µπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του, ε) το ότι ο υ-
παίτιος διαδραµάτισε ιθύνοντα ρόλο σε πράξη που τελέ-
στηκε µε συµµετοχή πολλών. 

6. Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από τον νοµοθέτη
για τον προσδιορισµό της απειλούµενης ποινής δεν λαµ-
βάνονται από το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη κατά
την επιµέτρησή της. 

7. Η επιµέτρηση της ποινής πρέπει να είναι ειδικά και
εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη. Η απλή µνεία ότι έ-
χουν εκτιµηθεί τα κριτήρια των προηγούµενων παραγρά-
φων δεν συνιστά αιτιολογία. 

Άρθρο 80
Επιµέτρηση και απότιση χρηµατικής ποινής

1. Κατά την επιµέτρηση της χρηµατικής ποινής, το δι-
καστήριο ορίζει στην απόφαση τόσο τον αριθµό των ηµε-
ρήσιων µονάδων όσο και το ύψος τους. 

2. Κατά τον προσδιορισµό του αριθµού των ηµερήσιων
µονάδων, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του µόνο τη βα-
ρύτητα της πράξης και την ενοχή του υπαιτίου γι’ αυτή. 

3. Το δικαστήριο καθορίζει το ύψος κάθε ηµερήσιας
µονάδας µε βάση την προσωπική και οικονοµική κατά-
σταση του υπαιτίου, λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερα τα
καθαρά έσοδα που αποκτά από την εργασία του κατά µέ-
σο όρο κάθε ηµέρα, άλλα τυχόν εισοδήµατα και εν γένει
την περιουσία του, καθώς και τις οικογενειακές του υπο-
χρεώσεις. Άλλες υποχρεώσεις του µπορούν επίσης να
συνυπολογισθούν από το δικαστήριο. 

4. Αν ο καταδικασθείς αδυνατεί να καταβάλει αµέσως
το σύνολο της χρηµατικής ποινής ή η καταβολή της θα
συνεπαγόταν την αδυναµία καταβολής της αποζηµίωσης
στο θύµα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσµία, όχι µεγα-
λύτερη από τρία έτη, ώστε µέσα σε αυτήν να καταβάλει
σε δόσεις την ποινή του. 

5. Αν η αδυναµία καταβολής των δόσεων της χρηµατι-
κής ποινής οφείλεται σε ουσιώδη αλλαγή των όρων της
προσωπικής και οικονοµικής κατάστασης του καταδικα-
σθέντος µετά την επιµέτρηση της ποινής, ο καταδικα-
σθείς µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που εξέδωσε
την απόφαση: α) διεύρυνση της προθεσµίας καταβολής
της χρηµατικής ποινής, η οποία δεν µπορεί να υπερβαί-
νει συνολικά τα πέντε έτη, β) µείωση του ύψους της ηµε-
ρήσιας µονάδας ή γ) αντικατάσταση της χρηµατικής ποι-
νής από την προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο µέ-
τρο που ορίζει το δικαστήριο. Η αίτηση αυτή µπορεί να υ-
ποβληθεί µία µόνο φορά. 

6. Μαζί µε τη χρηµατική ποινή το δικαστήριο ορίζει τη
στερητική της ελευθερίας ποινή που θα πρέπει να εκτί-
σει ο καταδικασθείς σε περίπτωση µη καταβολής της
χρηµατικής ποινής, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να
υπερβαίνει τον αριθµό των ηµερήσιων µονάδων της χρη-
µατικής ποινής. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρµο-
γή η διάταξη του άρθρου 99. 

Άρθρο 81
Επιµέτρηση της ποινής 

της παροχής κοινωφελούς εργασίας

1. Κατά την επιµέτρηση της ποινής της παροχής κοι-
νωφελούς εργασίας λαµβάνονται υπόψη και η ηλικία, η
κατάσταση της υγείας του υπαιτίου, καθώς και οι επαγ-
γελµατικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις.

2. Στην απόφαση ορίζεται η µέγιστη διάρκεια παροχής
της κοινωφελούς εργασίας, που δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τους είκοσι τέσσερις µήνες.

3. Η κοινωφελής εργασία πραγµατοποιείται σε δηµό-
σιες υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
µη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, προς όφε-
λος του κοινού ή και άλλα, τα οποία ορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων και τυχόν συναρµόδιων Υπουργών.
Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών προς
τον παθόντα, αν υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της παροχής
κοινωφελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθε-
σης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια. 

4. Στην απόφαση καθορίζεται και η φυλάκιση ή η χρη-
µατική ποινή που θα πρέπει να εκτίσει ο καταδικασθείς,
αν δεν εκτελέσει µε συνέπεια την κοινωφελή εργασία.
Τέσσερεις ώρες κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχούν
προς µία ηµέρα φυλάκισης ή µία ηµερήσια µονάδα χρη-
µατικής ποινής. 

5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικά-
στηκε ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα, ο
εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη
τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υπο-
χρεώσεων από τον καταδικασθέντα, τον βαθµό της υπαι-
τιότητάς του και το τµήµα της ποινής που εκτίθηκε, µπο-
ρεί να: α) προβεί σε προειδοποίηση εκείνου που καταδι-
κάστηκε, β) παρατείνει την προθεσµία για την εκτέλεση
της εργασίας µέχρι ένα επιπλέον έτος, γ) επιτρέψει την
εκτέλεση της χρηµατικής ποινής που είχε καθοριστεί
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, αφού αφαι-
ρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη εκτελεσθείσα ποι-
νή παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για
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κάθε τέσσερις ώρες εργασίας µία ηµερήσια µονάδα χρη-
µατικής ποινής, δ) διατάσσει την έκτιση µέρους της φυ-
λάκισης που επιβλήθηκε σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, διάρκειας δέκα ηµερών έως ενός µηνός, ε)
διατάσσει την έκτιση της φυλάκισης που επιβλήθηκε
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, αφού αφαι-
ρέσει τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθο-
ρίζοντας για κάθε τέσσερεις ώρες εργασίας µία ηµέρα
φυλάκισης. 

Άρθρο 82
Υπολογισµός του χρόνου της προσωρινής κράτησης

1. Όταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή,
αφαιρείται ο χρόνος κράτησης µετά τη σύλληψη, ο χρό-
νος της προσωρινής κράτησης, καθώς και ο χρόνος πα-
ραµονής σε θεραπευτικές µονάδες για διενέργεια πραγ-
µατογνωµοσύνης κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 

2. Στην περίπτωση συρροής εγκληµάτων που συνεκδι-
κάζονται, αφαιρείται από την επιβληθείσα συνολική ποι-
νή ο χρόνος της κράτησης που διατάχθηκε για οποιοδή-
ποτε από αυτά, ακόµη και όταν η απόφαση κήρυξε τον
καταδικασθέντα αθώο για το έγκληµα για το οποίο είχε
κρατηθεί. Αν ο κρατηθείς αθωωθεί για το έγκληµα για το
οποίο είχε κρατηθεί και γι αυτά που συνεκδικάσθηκαν, ο
χρόνος κράτησης αφαιρείται από άλλες ποινές, εφόσον
επιβάλλονται για εγκλήµατα που διαπράχθηκαν πριν από
την κράτηση. 

3. Η αρµόδια αρχή για την εκτέλεση των δικαστικών α-
ποφάσεων αφαιρεί από την ποινή τον χρόνο κράτησης
που µεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης έως τό-
τε που αυτή έγινε αµετάκλητη. 

4. Όταν επιβάλλεται µόνο χρηµατική ποινή για το έ-
γκληµα για το οποίο ο καταδικασθείς είχε κρατηθεί, α-
φαιρούνται από την ποινή που του επιβλήθηκε οι ηµερή-
σιες µονάδες που αντιστοιχούν στον χρόνο της κράτη-
σης.

Άρθρο 82 Α
Έγκληµα µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά

Εάν έχει τελεστεί έγκληµα κατά παθόντος, η επιλογή
του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής,
χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογι-
κών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προ-
σανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου,
το πλαίσιο ποινής διαµορφώνεται ως εξής: 
α) Στην περίπτωση πληµµελήµατος, που τιµωρείται µε

φυλάκιση έως ένα έτος, το ελάχιστο όριο της ποινής αυ-
ξάνεται κατά έξι µήνες. Στις λοιπές περιπτώσεις πληµµε-
ληµάτων, το ελάχιστο όριο αυτής αυξάνεται κατά ένα έ-
τος.

β) Στην περίπτωση κακουργήµατος το ελάχιστο όριο
ποινής αυξάνεται κατά δύο έτη. 

ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 83
Μειωµένη ποινή

Όπου στον νόµο προβλέπεται µειωµένη ποινή χωρίς
άλλο προσδιορισµό, το πλαίσιό της καθορίζεται ως εξής:
α) αντί για την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, επιβάλλεται
κάθειρξη, β) αντί για την ποινή της κάθειρξης τουλάχι-

στον δέκα ετών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών ή κάθειρξη έως οκτώ έτη, γ) αντί για την ποινή της
κάθειρξης έως δέκα έτη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχι-
στον ενός έτους ή κάθειρξη έως έξι έτη, δ) σε κάθε άλλη
περίπτωση, ο δικαστής µειώνει την ποινή ελεύθερα έως
το ελάχιστο όριό της. Αν ο νόµος προβλέπει σωρευτικά
ποινή φυλάκισης και χρηµατική ποινή, µπορεί να επιβλη-
θεί και µόνο η τελευταία.

Άρθρο 84
Ελαφρυντικές περιστάσεις

1. Η ποινή µειώνεται επίσης κατά το µέτρο που προ-
βλέπει το προηγούµενο άρθρο και στις περιπτώσεις που
συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις.

2. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α) το
ότι ο υπαίτιος έζησε σύννοµα ως τον χρόνο που έγινε το
έγκληµα, περίσταση που δεν αποκλείεται από µόνη την
προηγούµενη καταδίκη του για ελαφρό πληµµέληµα, β)
το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από µη ταπεινά αίτια ή α-
πό µεγάλη ένδεια ή υπό την επίδραση σοβαρής απειλής
ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υ-
πακοή ή µε το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, γ)
το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρµοστη συµπερι-
φορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη
θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη, δ)
το ότι επέδειξε ειλικρινή µετάνοια και επιδίωξε να άρει ή
να µειώσει τις συνέπειες της πράξης του, ε) το ότι συ-
µπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά
την πράξη του, ακόµα και κατά την κράτησή του.

3. Ως ελαφρυντική περίπτωση λογίζεται και η µη εύλο-
γη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα του κατηγορουµένου.

Άρθρο 85
Συρροή λόγων µείωσης της ποινής

1. Όταν στο πρόσωπο του υπαιτίου συντρέχουν περισ-
σότεροι λόγοι µείωσης της ποινής ή όταν συντρέχουν έ-
νας ή περισσότεροι τέτοιοι λόγοι µαζί µε ελαφρυντικές
περιστάσεις του άρθρου 84 ή περισσότερες ελαφρυντι-
κές περιστάσεις, το δικαστήριο ελαττώνει περαιτέρω το
κατώτατο όριο της µειωµένης κατά το άρθρο 83 ποινής
ως εξής: α) τα πέντε έτη µειώνονται σε τρία, β) τα δύο έ-
τη σε ένα, γ) το ένα έτος, σε έξι µήνες και δ) η µειωµένη
ποινή της φυλάκισης, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας
ή χρηµατική ποινή.

2. Οι ποινές της προηγούµενης παραγράφου επιβάλ-
λονται και όταν πέραν της συνδροµής ενός λόγου µείω-
σης της ποινής ή ελαφρυντικής περίπτωσης, ο κατηγο-
ρούµενος έχει οµολογήσει την ενοχή του κατά την προ-
δικασία, συµβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη απονοµή της
δικαιοσύνης.

Άρθρα 86 – 93
(Καταργούνται)

ΙΙΙ. ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 94
Συνολική ποινή σε περίπτωση 

στερητικών της ελευθερίας ποινών

1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων
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που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και τιµωρού-
νται µε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, ε-
πιβάλλεται, µετά την επιµέτρησή τους, συνολική ποινή, η
οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχου-
σες ποινές επαυξηµένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές εί-
ναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή
σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από αυτές. Η επαύ-
ξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε µία από τις συντρέ-
χουσες ποινές δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το έ-
να δεύτερο κάθε συντρέχουσας ποινής, ούτε µπορεί η
συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι έτη, όταν η βαρύ-
τερη ποινή είναι κάθειρξη και τα οκτώ έτη όταν πρόκειται
για φυλάκιση. 

2. Αν τα εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία
πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη
από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το α-
νώτατο όριο του είδους της ποινής.

3. Αν χορηγήθηκε αµνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης,
απόλυση υπό όρο ή επήλθε παραγραφή ή αφέθηκε ο-
πωσδήποτε η ποινή για ένα ή περισσότερα από τα ε-
γκλήµατα που συρρέουν και των οποίων οι ποινές προ-
σµετρήθηκαν κατά τις διατάξεις της προηγούµενης πα-
ραγράφου, εξακολουθεί η εκτέλεση των υπόλοιπων ποι-
νών και, αν συντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας προκα-
λεί νέα προσµέτρηση γι’ αυτές, αυτεπαγγέλτως ή µε αί-
τηση του καταδικασθέντος. 

Άρθρο 95
Συντρέχουσες παρεπόµενες ποινές 

και µέτρα ασφαλείας

Οι παρεπόµενες ποινές και τα µέτρα ασφαλείας επι-
βάλλονται ή µπορούν να επιβληθούν µαζί µε τη συνολική
ποινή, αν το ορίζει ο νόµος για ένα από τα εγκλήµατα
που συρρέουν. 

Άρθρο 96
Συνολική ποινή σε περίπτωση 
συρροής χρηµατικών ποινών

1. Αν συντρέχουν περισσότερες από µία χρηµατικές
ποινές, η συνολική ποινή που επιβάλλεται αποτελείται α-
πό τη βαρύτερή τους, επαυξηµένη ανάλογα µε την οικο-
νοµική κατάσταση του καταδικασθέντος. Η επαύξηση
αυτή όµως δεν µπορεί να ξεπεράσει το ένα δεύτερο του
αθροίσµατος των υπόλοιπων ποινών που συντρέχουν. Αν
οι συντρέχουσες ποινές είναι ισόποσες, η συνολική ποι-
νή σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας από αυτές. 

2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 94 εφαρµόζεται
και σε αυτό το άρθρο. 

Άρθρο 96Α
Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών 

παροχής κοινωφελούς εργασίας

1.Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκληµάτων
που τελέστηκαν µε περισσότερες πράξεις και τιµωρού-
νται µε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, επιβάλ-
λεται, µετά την επιµέτρηση, συνολική ποινή, η οποία α-
ποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποι-
νές επαυξηµένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι ίσης
διάρκειας, η συνολική ποινή σχηµατίζεται µε την επαύ-
ξηση µιας από αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής
για κάθε µία από τις συντρέχουσες ποινές δεν µπορεί να

είναι µεγαλύτερη από το ένα δεύτερο κάθε συντρέχου-
σας ποινής, ούτε µπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει
τις οκτακόσιες ώρες κοινωφελούς εργασίας.

2. Αν τα εγκλήµατα που συρρέουν τελέστηκαν µε µία
πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη
από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το α-
νώτατο όριο του είδους της ποινής.

3. Η ποινή της παροχής κοινωφελούς εργασίας δεν ε-
κτελείται όταν συντρέχει µε στερητική της ελευθερίας
ποινή µεγαλύτερη των τριών ετών. 

Άρθρο 97
Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής

Οι διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 96 Α
παρ. 1 εφαρµόζονται και όταν κάποιος, προτού εκτιθεί ο-
λοκληρωτικά ή παραγραφεί ή χαριστεί η ποινή που του ε-
πιβλήθηκε για κάποια αξιόποινη πράξη, καταδικαστεί για
άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και αν τελέστηκε
αυτή.

Άρθρο 98
Έγκληµα κατ’ εξακολούθηση

1. Αν περισσότερες από µία πράξεις του ίδιου προσώ-
που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος, το
δικαστήριο µπορεί, αντί να εφαρµόσει τις διατάξεις των
άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 96 Α παρ. 1, να επιβάλει
µία και µόνο ποινή, για την επιµέτρηση της οποίας λαµ-
βάνει υπόψη το όλο περιεχόµενο των µερικότερων πρά-
ξεων. 

2. Η αξία του αντικειµένου της πράξης και η περιου-
σιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν
από την κατ’ εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος
λαµβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε
µε τις µερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσµα αυτό.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πρά-
ξης προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντι-
κειµένου και την συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνο-
λικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα µε το έγκληµα ε-
πήλθε ή σκοπήθηκε.

ΙV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 99
Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο

1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν υ-
περβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο διατάσσει την ανα-
στολή εκτέλεσης της ποινής για διάστηµα από ένα έως
τρία έτη, εκτός αν κρίνει, µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα
στην αιτιολογία στοιχεία, ότι η εκτέλεση της ποινής εί-
ναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον καταδικα-
σθέντα από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Ο
χρόνος αναστολής δεν µπορεί να είναι βραχύτερος από
τη διάρκεια της ποινής και αρχίζει από τη δηµοσίευση
της απόφασης που χορηγεί την αναστολή. 

2. Στην ίδια απόφαση το δικαστήριο µπορεί να προσ-
διορίσει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η ανα-
στολή εκτέλεσης της ποινής, οι οποίοι, διαζευκτικά ή
σωρευτικά, είναι ιδίως: α) η αποκατάσταση του συνόλου
ή µέρους της ζηµίας που προκλήθηκε στο θύµα της αξιό-
ποινης πράξης κατά το µέτρο των δυνατοτήτων του κα-
ταδικασθέντος, β) η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για
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χρονικό διάστηµα έως ένα έτος, αν η πράξη συνδέεται
µε σοβαρή παραβίαση των κανόνων οδήγησης, γ) η κα-
ταβολή ποσού ύψους έως δέκα χιλιάδες ευρώ για κοινω-
φελείς σκοπούς, δ) η εκπλήρωση υποχρεώσεων του κα-
ταδικασθέντος για διατροφή ή επιµέλεια άλλων προσώ-
πων, ε) η συµµετοχή του καταδικασθέντος, εφόσον συ-
ναινεί, σε πρόγραµµα απεξάρτησης ή άλλο θεραπευτικό
πρόγραµµα, στ) η συµµετοχή του καταδικασθέντος σε
συνεδρίες µε επιµελητή κοινωνικής αρωγής, ζ) η εµφάνι-
ση στο αστυνοµικό τµήµα, η) η απαγόρευση εξόδου από
τη χώρα.

3. Μετά από αίτηση του εισαγγελέα εκτέλεσης της
ποινής ή του καταδικασθέντος, το αρµόδιο δικαστήριο
µπορεί να αποφασίσει την άρση ή την τροποποίηση των
όρων που έχει επιβάλει. Νέα αίτηση του καταδικασθέ-
ντος µπορεί να υποβληθεί µετά πάροδο τριµήνου από
την απόρριψη της προηγούµενης. 

4. Αν ο καταδικασθείς παραβιάζει τους όρους που του
έχουν επιβληθεί, εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη του
άρθρου 81 παρ. 5.

Άρθρο 100
Αναστολή εκτέλεσης µέρους της ποινής

1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν υ-
περβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο, εφόσον κρίνει ότι
είναι αναγκαία η έκτιση µέρους της στερητικής της ελευ-
θερίας ποινής για να τον αποτρέψει από την τέλεση άλ-
λων αξιόποινων πράξεων, µπορεί να διατάξει την εκτέ-
λεση του µέρους αυτού, η διάρκεια του οποίου δεν µπο-
ρεί να είναι κατώτερη των δέκα ηµερών ούτε ανώτερη
των τριών µηνών και την αναστολή εκτέλεσης του υπο-
λοίπου. 

2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του προηγούµενου άρθρου
έχουν και εδώ ανάλογη εφαρµογή.

Άρθρο 101
Ανάκληση της αναστολής

Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής, καταστεί αµετά-
κλητη καταδίκη για πράξη που τελέστηκε πριν από τη δη-
µοσίευση της απόφασης για την αναστολή, και η συνολι-
κή ποινή που επιβάλλεται κατά το άρθρο 97 υπερβαίνει
τα τρία έτη, η αναστολή θεωρείται ότι δε χορηγήθηκε
ποτέ, εκτός αν το δικαστήριο, απαγγέλλοντας τη νέα κα-
ταδίκη, ρητά διατάξει µε την ίδια απόφαση να διατηρηθεί
η αναστολή, λόγω της ελαφράς φύσης του πληµµελήµα-
τος για το οποίο απαγγέλθηκε η νέα καταδίκη. 

Άρθρο 102
Άρση της αναστολής

1. Αν κατά τον χρόνο της αναστολής ο καταδικασθείς
καταδικαστεί και πάλι για έγκληµα που τελέστηκε κατά
τη διάρκεια της αναστολής, το δικαστήριο διατάσσει την
άρση της αναστολής µόλις καταστεί αµετάκλητη η νέα
καταδίκη. Η ποινή που επιβλήθηκε µε τη νέα καταδίκη ε-
κτελείται στη συνέχεια µετά την ποινή που είχε αναστα-
λεί, εκτός αν λόγω της ελαφράς φύσης του πληµµελή-
µατος που αφορά η νέα καταδίκη, το δικαστήριο µε την ί-
δια απόφαση ρητά διατάξει να µην αρθεί η αναστολή.

2. Αν η αναστολή δεν ανακληθεί και δεν αρθεί, η ποινή
που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να µην είχε επιβληθεί. 

Άρθρο 103
Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης

Αν η καταδίκη που ορίζει το προηγούµενο άρθρο επήλ-
θε µε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, η ενέργειά της
όσον αφορά την άρση της αναστολής κρίνεται ελεύθερα
από το δικαστήριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
διατάξεις διεθνών ή ευρωπαϊκών κειµένων που δεσµεύ-
ουν τη χώρα. 

Άρθρο 104
Δικαστικές δαπάνες, αποζηµιώσεις 

και παρεπόµενες ποινές

1. Η αναστολή της ποινής δεν απαλλάσσει τον καταδι-
κασθέντα από την πληρωµή των δικαστικών εξόδων, την
αστική αποζηµίωση ή τη χρηµατική ικανοποίηση. 

2. Οι παρεπόµενες ποινές αναστέλλονται και εξαλεί-
φονται µαζί µε την κύρια ποινή. Αν όµως πρόκειται για α-
ποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων κατά το άρθρο 60, το
δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη µη αναστολή. 

V. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 104Α
Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία

1. Όταν επιβάλλεται φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα
τρία έτη και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των
άρθρων 99 και 100, η ποινή µετατρέπεται σε παροχή κοι-
νωφελούς εργασίας (άρθρο 81), εκτός αν το δικαστήριο
κρίνει, µε ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για
να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων εγκλη-
µάτων. Κάθε ηµέρα φυλάκισης δεν µπορεί να αντιστοιχεί
σε περισσότερες από τρεις ώρες κοινωφελούς εργα-
σίας, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
τρία έτη. 

2. Η µετατροπή δεν είναι εφικτή αν ο καταδικασθείς
δεν συναινεί ή δεν είναι παρών. Αν ο καταδικασθείς δεν
ήταν παρών, µπορεί να ζητήσει τη µετατροπή της ποινής
του σε παροχή κοινωφελούς εργασίας µε αυτοτελή αίτη-
σή του.

3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της παρα-
γράφου 1, ο καταδικασθείς µπορεί να ζητήσει νέο υπο-
λογισµό της παρεχόµενης κοινωφελούς εργασίας µε αυ-
τοτελή αίτησή του.

VI. Δικαστική άφεση της ποινής

Άρθρο 104Β
Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής

1. Το δικαστήριο µπορεί να µην επιβάλει ποινή στον υ-
παίτιο πληµµελήµατος αν: α) αυτός έχει πληγεί τόσο σο-
βαρά από το αποτέλεσµα της πράξης του, ώστε η επιβο-
λή της ποινής να εµφανίζεται πλέον δυσανάλογα επα-
χθής, β) έχει αποκαταστήσει στο µέτρο του δυνατού την
προσβολή που έχει προκαλέσει στον παθόντα, δείχνο-
ντας ειλικρινή µετάνοια, ώστε η ποινή να µην κρίνεται
πλέον αναγκαία, γ) η βλάβη ή ο κίνδυνος που προκλήθη-
καν από την πράξη του ήταν ιδιαιτέρως µικρής βαρύτη-
τας ή δ) έχει περάσει ασυνήθιστα µεγάλο χρονικό διά-
στηµα από την τέλεση του εγκλήµατος, ώστε η επιβολή
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της ποινής να µην εµφανίζεται πλέον αναγκαία, σε συν-
δυασµό και µε τη µικρή βαρύτητα της πράξης. 

2. Το δικαστήριο δεν επιβάλλει ποινή στον υπαίτιο
πληµµελήµατος, αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς διαδικα-
σία αποκαταστατικής δικαιοσύνης µεταξύ αυτού και του
παθόντος. 

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ

Άρθρο 105
Έκτιση της ποινής στην κατοικία

1. Όποιος καταδικάστηκε σε ποινή στερητική της ε-
λευθερίας έως δεκαπέντε έτη και έχει υπερβεί το εβδο-
µηκοστό έτος της ηλικίας εκτίει την ποινή ή το υπόλοιπο
της ποινής στην κατοικία του, εκτός αν το δικαστήριο, µε
ειδική αιτιολογία, κρίνει ότι η έκτιση της ποινής σε κατά-
στηµα κράτησης είναι απολύτως αναγκαία για να απο-
τραπεί από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας ε-
γκληµάτων. Αν το πιο πάνω όριο ηλικίας έχει συµπληρω-
θεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, αποφασίζει το δι-
καστήριο που επιβάλλει την ποινή. Σε κάθε άλλη περί-
πτωση αποφασίζει το συµβούλιο πληµµελειοδικών της
περιοχής που εδρεύει το δικαστήριο αυτό, µετά από αί-
τηση του καταδικασθέντος. 

2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει,
ανεξαρτήτως ποινής, και για τις µητέρες που έχουν την
επιµέλεια ανήλικων τέκνων, τα οποία δεν έχουν συµπλη-
ρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας τους. Ισχύει επίσης,
χωρίς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, για εκείνους
που νοσούν από σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής α-
νεπάρκειας τελικού σταδίου, από χρόνια νεφρική ανε-
πάρκεια και υποβάλλονται σε τακτική αιµοκάθαρση, από
ανθεκτική φυµατίωση ή είναι τετραπληγικοί, από κίρρω-
ση του ήπατος µε αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις ε-
κατό (67%), από γεροντική άνοια ή από κακοήθη νεοπλά-
σµατα τελικού σταδίου. Για τη διακρίβωση των προϋπο-
θέσεων του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται γνωµά-
τευση δύο ιατρών δηµόσιου νοσοκοµείου. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας µπορεί να προστίθε-
νται και άλλα είδη ασθενειών ανάλογης βαρύτητας.

3. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο εάν κατά
τις προηγούµενες παραγράφους αντικαταστήσει την
στερητική της ελευθερίας ποινή µε έκτισή της στην κα-
τοικία, µπορεί να επιβάλει στον καταδικασθέντα κατάλ-
ληλους κατά την κρίση του όρους από εκείνους που ανα-
φέρονται στο άρθρο 99 παρ. 2 περιπτώσεις δ΄ έως στ΄,
µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ή έ-
κτιση µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Το δικαστικό συµβού-
λιο µπορεί να ανακαλέσει την έκτιση της ποινής στην κα-
τοικία αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 2. 

Άρθρο 105Α
Παροχή κοινωφελούς εργασίας

1. Ο καταδικαζόµενος σε ποινή φυλάκισης που δεν υ-
περβαίνει συνολικά τα πέντε έτη, µπορεί να δηλώσει

προς το δικαστήριο ότι επιθυµεί να µετατραπεί το υπό-
λοιπο της ποινής του έως τον χρόνο της υπό όρο απόλυ-
σης, κατά το επόµενο άρθρο, σε παροχή κοινωφελούς
εργασίας, αφού θα έχει εκτίσει πραγµατικά το ένα δέκα-
το αυτής. Το Δικαστήριο, µετατρέπει την ποινή, εν όλω ή
εν µέρει, εκτός αν µε ειδική αιτιολογία κρίνει ότι η βαρύ-
τητα της πράξης, οι συνθήκες τέλεσής της και τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καταδικα-
σθέντος, καθιστούν απολύτως αναγκαία την έκτιση της
ποινής στο κατάστηµα κράτησης για να αποτραπεί η τέ-
λεση από αυτόν άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκληµά-
των.

2. Για τη µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας
ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, κάθε µήνας
φυλάκισης αντιστοιχεί σε σαράντα ώρες κοινωφελούς
εργασίας, η οποία πρέπει να εκτελεστεί εντός του οριζό-
µενου στην προηγούµενη παράγραφο χρόνου. 

3. Η µετατροπή δεν προϋποθέτει αµετάκλητη καταδι-
καστική απόφαση. 

4. Οι παράγραφοι 3 και 5, περιπτώσεις α΄ και ε΄ του
άρθρου 81 ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

ΙΙ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟ

Άρθρο 105Β
Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης

1. Όσοι καταδικάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας
ποινή µπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλη-
σης, σύµφωνα µε τις πιο κάτω διατάξεις, εφόσον έχουν
εκτίσει: 
α) σε περίπτωση φυλάκισης, τα δύο πέµπτα αυτής,
β) σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, τα τρία πέ-

µπτα αυτής και 
γ) σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης τουλάχιστον είκοσι

έτη. 
2. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτεί-

ται να έχει καταστεί η καταδίκη αµετάκλητη. 
3. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισ-

σότερες ποινές, ο καταδικασθείς µπορεί να απολυθεί αν
έχει εκτίσει το άθροισµα των τµηµάτων των ποινών, που
προβλέπεται στην παράγραφο 1. Σε κάθε περίπτωση ο
καταδικασθείς µπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει είκοσι
πέντε έτη και όταν το παραπάνω άθροισµα υπερβαίνει το
όριο αυτό. 

4. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε ηµέρα εργασίας
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
σωφρονιστικής νοµοθεσίας. Κάθε ηµέρα κράτησης κρα-
τουµένων που πάσχουν από ηµιπληγία ή παραπληγία,
σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέµβα-
ση µεταµόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή µυελού
των οστών ή είναι φορείς του συνδρόµου επίκτητης ανο-
σοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεο-
πλάσµατα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνε-
ται τακτική αιµοκάθαρση ή από φυµατίωση κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο
(2) ηµέρες εκτιόµενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και για: α)
κρατουµένους µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκα-
τό (50%) και άνω, που δεν µπορούν να εργαστούν, εφό-
σον κρίνεται ότι η παραµονή τους στο κατάστηµα κράτη-
σης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναµίας αυτο-
εξυπηρέτησης, β) κρατουµένους µε ποσοστό αναπηρίας
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, γ) κρατουµένους
στους οποίους απαγορεύεται ύστερα από γνωµάτευση
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από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) η ανάλη-
ψη εργασίας ή απασχόλησης που µπορεί βάσιµα να προ-
καλέσει σοβαρή και µόνιµη βλάβη στην υγεία τους, δ)
κρατουµένους οι οποίοι νοσηλεύονται σε θεραπευτικά
καταστήµατα ή νοσοκοµεία εφόσον η νοσηλεία τους έ-
χει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες, ε) κρα-
τούµενες µητέρες για όσο διάστηµα έχουν µαζί τους τα
ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατουµένους που συµµετέ-
χουν σε θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής απεξάρτησης
από ναρκωτικά εγκεκριµένου, κατά το άρθρο 51 του ν.
4139/2013 οργανισµού και ζ) κρατουµένους για όσο διά-
στηµα διαρκεί η κράτησή τους σε χώρους αστυνοµικών
τµηµάτων ή αστυνοµικών διευθύνσεων. Η διακρίβωση
της αναπηρίας στις περιπτώσεις α΄ και β΄ γίνεται µε τη
διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 105.

5. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή
που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργε-
τικά είτε κατά την προηγούµενη παράγραφο είτε κατά
τις ειδικές διατάξεις που προβλέπουν αντίστοιχο υπολο-
γισµό. 

6. Προκειµένου για ποινές κάθειρξης δεν µπορεί να
χορηγηθεί στον καταδικασθέντα απόλυση υπό όρο, αν
δεν έχει παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα για
χρονικό διάστηµα ίσο µε τα δύο πέµπτα της ποινής που
του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δε-
καέξι έτη. Το χρονικό διάστηµα των δύο πέµπτων ή, σε
περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, των δεκαέξι ετών, προ-
σαυξάνεται κατά το ένα τρίτο των λοιπών ποινών που
τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συ-
ντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όµως ο καταδι-
κασθείς µπορεί να απολυθεί αν έχει παραµείνει στο κα-
τάστηµα είκοσι έτη και αν εκτίει περισσότερες ποινές ι-
σόβιας κάθειρξης, αν έχει παραµείνει είκοσι πέντε έτη. 

Άρθρο 106
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης

1. Η απόλυση υπό όρο µπορεί να µη χορηγηθεί αν κρι-
θεί µε ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδικασθέ-
ντος, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά απολύτως
αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτρα-
πεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Μόνη
η επίκληση πειθαρχικού παραπτώµατος κατά την έκτιση
της ποινής δεν αρκεί για τη µη χορήγηση της απόλυσης. 

2. Στον απολυόµενο µπορούν να επιβληθούν ορισµέ-
νες υποχρεώσεις που θα αφορούν τον τρόπο της ζωής
του και ιδίως τον τόπο διαµονής του, µε ανάλογη εφαρ-
µογή των περιπτώσεων δ΄ έως στ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 99. Οι υποχρεώσεις αυτές µπορούν πάντοτε
να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν µε αίτηση εκείνου
που απολύθηκε. 

3. Η εποπτεία για την τήρηση των κατά την προηγού-
µενη παράγραφο υποχρεώσεων µπορεί να ανατεθεί και
σε εταιρεία προστασίας αποφυλακιζοµένων.

Άρθρο 107
Ανάκληση της απόλυσης

1. Η απόλυση µπορεί να ανακληθεί, αν εκείνος που α-
πολύθηκε δε συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που του
επιβλήθηκαν κατά την απόλυση. 

2. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έ-
ως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της

ποινής. 
Άρθρο 108

Άρση της απόλυσης

Η απόλυση αίρεται αν µέσα στο χρονικό διάστηµα που
προβλέπει το επόµενο άρθρο, εκείνος που απολύθηκε
διαπράξει έγκληµα µε δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε
αµετακλήτως οποτεδήποτε ποινή στερητική της ελευθε-
ρίας ανώτερη από ένα έτος. Στην περίπτωση αυτή εκτίει
αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούµε-
νης ποινής, το οποίο όφειλε να εκτίσει κατά τον χρόνο
της απόλυσης. 

Άρθρο 109
Συνέπειες της µη ανάκλησης και άρσης

Αν από την απόλυση περάσει το χρονικό διάστηµα της
ποινής το οποίο υπολειπόταν για έκτιση, σε όσες περι-
πτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία έτη, ή αν περά-
σουν τρία έτη χωρίς να γίνει ανάκληση ή άρση, η ποινή
θεωρείται ότι εκτίθηκε. Η ισόβια κάθειρξη θεωρείται ότι
εκτίθηκε, αν περάσουν δέκα έτη από την απόλυση χωρίς
να γίνει ανάκληση ή άρση της απόλυσης.

Άρθρο 110
Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση

της απόλυσης

1. Για τη χορήγηση της απόλυσης υπό όρο αποφασίζει
το συµβούλιο των πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης
της ποινής. Ο καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά
δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, κατά
την οποία µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε συ-
νήγορο που διορίζει µε απλό έγγραφο θεωρηµένο από
τον διευθυντή της φυλακής ή τις αρµόδιες αρχές. 

2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται µε αίτηση της διεύ-
θυνσης του καταστήµατος στο οποίο κρατείται ο καταδι-
κασθείς. Η αίτηση υποβάλλεται δύο µήνες πριν από τη
συµπλήρωση του χρόνου που προβλέπει το άρθρο 105Β.
Αν η διεύθυνση του καταστήµατος κρίνει ότι συντρέχουν
προϋποθέσεις για τη µη χορήγηση της απόλυσης, υπο-
βάλλει σχετική αναφορά µαζί µε έκθεση της κοινωνικής
υπηρεσίας του καταστήµατος στον εισαγγελέα των
πληµµελειοδικών, ο οποίος την εισάγει στο συµβούλιο. 

3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο δικαστικό συµ-
βούλιο, ύστερα από πρόταση των αρχών που εποπτεύ-
ουν αυτόν που απολύθηκε. Το εδάφιο β΄ της πρώτης πα-
ραγράφου εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή. 

4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προλη-
φθεί κίνδυνος της δηµόσιας τάξης, ο εισαγγελέας πληµ-
µελειοδικών του τόπου διαµονής εκείνου που απολύθη-
κε µπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή του ύστε-
ρα από την οποία προκαλείται αµέσως µε τη νόµιµη δια-
δικασία η απόφαση για την ανάκληση. Αν αποφασιστεί η
ανάκληση, θεωρείται ότι αυτή επήλθε την ηµέρα της
σύλληψης. 

Άρθρο 110Α
Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης 

της ποινής µε ηλεκτρονική επιτήρηση

1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της ελευ-
θερίας µπορούν, µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τα οριζό-
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µενα στο άρθρο 106 παρ. 1, να απολυθούν υπό τον όρο
του κατ' οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, ό-
πως αυτός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής Δι-
κονοµίας, εφόσον έχουν εκτίσει: 
α) προκειµένου για φυλάκιση, το ένα πέµπτο αυτής,
β) προκειµένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα δύο πέ-

µπτα αυτής και 
γ) προκειµένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον δε-

κατέσσερα έτη. 
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισ-

σότερες ποινές, ο καταδικασθείς πρέπει να έχει εκτίσει
το άθροισµα των τµηµάτων των ποινών που προβλέπο-
νται στην προηγούµενη παράγραφο. Σε κάθε περίπτωση
µπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει δεκαεπτά έτη, ακόµη
και όταν το παραπάνω άθροισµα υπερβαίνει το όριο αυ-
τό. 

3. Αν ο καταδικασθείς εργάζεται, κάθε ηµέρα εργασίας
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
σωφρονιστικής νοµοθεσίας. 

4. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή
που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργε-
τικά κατά την προηγούµενη παράγραφο. Προκειµένου
για ποινές κάθειρξης δεν µπορεί να χορηγηθεί στον κα-
ταδικασθέντα η απόλυση, αν δεν έχει παραµείνει στο
σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο µε
το ένα πέµπτο της ποινής που του επιβλήθηκε και, σε πε-
ρίπτωση ισόβιας κάθειρξης, για δώδεκα έτη. Το χρονικό
διάστηµα του ενός πέµπτου ή, σε περίπτωση ισόβιας κά-
θειρξης, των δώδεκα ετών, προσαυξάνεται κατά το ένα
πέµπτο των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί,
στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε
κάθε περίπτωση όµως ο καταδικασθείς µπορεί να απολυ-
θεί αν έχει παραµείνει στο κατάστηµα δεκατέσσερα έτη
και αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν
έχει παραµείνει δεκαέξι έτη. 

5. Για την απόλυση του καταδικασθέντος κατά τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να έχει κα-
ταστεί η καταδίκη αµετάκλητη. 

6. Ο απολυθείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισµέ-
νες ώρες της ηµέρας εκτός του τόπου του κατ' οίκον πε-
ριορισµού του αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαί-
δευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, συµµετοχής του
σε εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης ή απεξάρτησης
από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί. Οι ώρες απου-
σίας του καταδικασθέντος από τον τόπο του κατ' οίκον
περιορισµού του και το σύνολο των υποχρεώσεών του
καθορίζονται είτε µε το βούλευµα που διέταξε την από-
λυσή του είτε µετά τη χορηγηθείσα απόλυση, µε διάταξη
του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος εισαγγελέας είτε κατό-
πιν αίτησης του καταδικασθέντος είτε αυτεπαγγέλτως,
αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του κατ' οίκον πε-
ριορισµού, την τροποποίηση του προγράµµατος των ω-
ρών απουσίας του καταδικασθέντος από αυτόν και την ε-
πιβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του τελευταί-
ου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 106
παρ. 2. 

7. Η απόλυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου µπορεί να µη χορηγηθεί, µε ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 106.

8. Η απόλυση µπορεί να ανακληθεί, αν ο καταδικα-
σθείς δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του

επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτη-
τας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του τρόπου
και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέστηκε, δεν
παρέχει την προσδοκία ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις
του στο µέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από
την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται
στην εκτιθείσα ποινή. Ο καταδικασθείς διατηρεί πάντως
το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ' άρθρο 105Β. 

9. Η απόλυση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου αίρεται, όταν ο καταδικασθείς, κατά το χρονικό
διάστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 10, τελέσει
κακούργηµα ή πληµµέληµα µε δόλο που τιµωρείται µε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών, για το οποίο
καταδικάστηκε αµετακλήτως. Σε περίπτωση άρσης της
απόλυσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλ-
ληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο καταδι-
κασθείς στην περίπτωση αυτή δικαιούται να απολυθεί υ-
πό όρο κατ' άρθρο 105Β, αφού παραµείνει στο σωφρονι-
στικό κατάστηµα ένα επιπλέον έτος σε σχέση µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 105Β παρ. 1. Το ίδιο ισχύει αν, κατά το
χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χο-
ρηγηθεί απόλυση κατ' άρθρο 105Β, χωρίς όµως να έχει
παρέλθει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρ-
θρο 109. Δεν εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο, αν,
κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε
ήδη χορηγηθεί στον καταδικασθέντα η απόλυση υπό όρο
κατ' άρθρο 105Β, χωρίς να έχει ανακληθεί, µε αποτέλε-
σµα η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση να θε-
ωρείται ότι έχει ήδη εκτιθεί κατά τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 109. 

10. Η µε το παρόν άρθρο χορηγούµενη απόλυση εκτεί-
νεται µέχρι του χρονικού σηµείου της χορήγησης στον
καταδικασθέντα της απόλυσης υπό όρο κατ' άρθρο
105Β. 

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ 

– ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 111
Χρόνος παραγραφής

1. Το αξιόποινο εξαλείφεται µε την παραγραφή. 
2. Τα κακουργήµατα παραγράφονται µετά είκοσι έτη

αν ο νόµος προβλέπει γι’ αυτά την ποινή της ισόβιας κά-
θειρξης και µετά δέκα πέντε έτη σε κάθε άλλη περίπτω-
ση, εκτός αν ο νόµος προβλέπει διαφορετικά. 

3. Τα πληµµελήµατα παραγράφονται µετά πέντε έτη. 
4. Οι πιο πάνω προθεσµίες υπολογίζονται κατά το ι-

σχύον ηµερολόγιο. 
5. Αν ο νόµος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από µία

ποινές, οι πιο πάνω προθεσµίες υπολογίζονται σύµφωνα
µε τη βαρύτερη απ’ αυτές. 

Άρθρο 112
Έναρξη του χρόνου παραγραφής

Η προθεσµία της παραγραφής αρχίζει από την ηµέρα
που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά. Σε περίπτωση συµµετοχής η προθεσµία αρχί-
ζει από το χρόνο τέλεσης της πράξης του φυσικού αυ-
τουργού. 
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Άρθρο 113
Αναστολή της παραγραφής

1. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για ό-
σο χρόνο, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, δεν µπορεί να αρ-
χίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη, καθώς και για
όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει
αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση. 

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αναστολή δεν
µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε έτη για τα
κακουργήµατα και τρία έτη για τα πληµµελήµατα. Ο χρο-
νικός περιορισµός της αναστολής δεν ισχύει όταν η ανα-
βολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης, ή η αναβολή της
δίκης, λαµβάνει χώρα κατ’ εφαρµογή των άρθρων 29, 59
και 61 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 

3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλ-
λειψή της δεν αναστέλλει την παραγραφή. 

4. Η προθεσµία παραγραφής των κακουργηµάτων που
στρέφονται κατά ανηλίκου, αναστέλλεται µέχρι την ενη-
λικίωση του θύµατος. 

ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ

Άρθρο 114
Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης 

από το δικαίωµα της έγκλησης

1. Όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη
κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν
ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις
µήνες από την ηµέρα που έµαθε για την τέλεση της πρά-
ξης και για τον δράστη της ή για έναν από τους συµµε-
τόχους. 

2. Το ίδιο αποτέλεσµα συνεπάγεται και η ρητή δήλωση
του δικαιούχου της έγκλησης ενώπιον της αρµόδιας αρ-
χής, ότι παραιτείται από το δικαίωµα της έγκλησης. 

Άρθρο 115
Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση

1. Έγκληση δικαιούται να υποβάλει ο αµέσως παθών α-
πό την αξιόποινη πράξη, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφο-
ρετικά. 

2. Αν ο παθών δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο τρίτο
έτος της ηλικίας του ή τελεί υπό δικαστική συµπαράστα-
ση, το δικαίωµα της έγκλησης έχει ο νόµιµος αντιπρόσω-
πός του. Αν ο παθών έχει συµπληρώσει το δέκατο τρίτο
έτος της ηλικίας του, το δικαίωµα της έγκλησης έχουν
τόσο ο παθών όσο και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του, και
µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της η-
λικίας του το δικαίωµα αυτό το έχει µόνο ο παθών. 

3. Αν δύο ή περισσότεροι έχουν δικαίωµα έγκλησης,
το δικαίωµα του καθενός είναι αυτοτελές. 

4. Μετά τον θάνατο του παθόντος το δικαίωµα της έ-
γκλησης µεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο ή σε αυ-
τόν που συµβίωνε µε τον θανόντα έως τον θάνατό του
καθώς και στα τέκνα του, και αν αυτοί δεν υπάρχουν ή
είναι δράστες του εγκλήµατος, στους γονείς του. 

Άρθρο 116
Αδιαίρετο της έγκλησης

Η ποινική δίωξη ασκείται εναντίον όλων των συµµετό-
χων του εγκλήµατος ακόµη και αν η έγκληση που υπο-
βλήθηκε στρέφεται εναντίον ενός από αυτούς. 

Άρθρο 117
Ανάκληση της έγκλησης

1. Αυτός που υπέβαλε την έγκληση µπορεί να την ανα-
καλέσει µε τους όρους που ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δι-
κονοµίας. Αν η έγκληση έχει υποβληθεί από τον νόµιµο
εκπρόσωπο του παθόντος, αυτός διατηρεί το δικαίωµα
της ανάκλησης µόνο όσο διαρκεί η νόµιµη εκπροσώπη-
ση. Μετά τη λήξη της, δικαίωµα ανάκλησης έχει ο παθών
ή ο νέος νόµιµος εκπρόσωπός του. 

2. Μετά την ανάκληση της έγκλησης που υποβλήθηκε
δεν µπορεί να υποβληθεί νέα. 

3. Η ανάκληση που έγινε για έναν από τους συµµετό-
χους της πράξης έχει ως συνέπεια την παύση της ποινι-
κής δίωξης και των υπολοίπων, εφόσον και αυτοί διώκο-
νται µε έγκληση. 

4. Η ανάκληση δεν έχει κανένα αποτέλεσµα για τον
κατηγορούµενο που δηλώνει προς την αρχή ότι δεν την
αποδέχεται. 

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

Άρθρο 118
Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν

Οι ποινές που επιβλήθηκαν αµετάκλητα, αν έµειναν α-
νεκτέλεστες, παραγράφονται: α) η ισόβια κάθειρξη, µετά
τριάντα έτη, β) η πρόσκαιρη κάθειρξη, µετά είκοσι έτη, γ)
η φυλάκιση, οι χρηµατικές ποινές και ο περιορισµός σε
ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων µετά δέκα έτη, δ) η πα-
ροχή κοινωφελούς εργασίας µετά πέντε έτη και ε) οι πα-
ρεπόµενες ποινές µαζί µε τις κύριες. 

Άρθρο 119
Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών

Η παραγραφή των ποινών αρχίζει από την ηµέρα που η
απόφαση έγινε αµετάκλητη.

Άρθρο 120
Αναστολή της παραγραφής των ποινών

Η προθεσµία της παραγραφής των ποινών αναστέλλε-
ται: α) για όσο χρόνο σύµφωνα µε το νόµο δεν µπορεί να
αρχίσει ή να εξακολουθήσει η εκτέλεση µιας ποινής, β)
για όσο χρόνο σύµφωνα µε τα άρθρα 99 και 100 έχει α-
νασταλεί η εκτέλεση της ποινής ή έχει επιτραπεί η κατα-
βολή µε δόσεις της χρηµατικής ποινής που επιβλήθηκε. 
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ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Άρθρο 121
Ορισµός

1. Στο κεφάλαιο αυτό µε τον όρο ανήλικοι νοούνται
αυτοί που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης έχουν η-
λικία µεταξύ του δωδέκατου και του δέκατου όγδοου έ-
τους της ηλικίας τους συµπληρωµένων. 

2. Οι ανήλικοι υποβάλλονται σε αναµορφωτικά ή θερα-
πευτικά µέτρα ή σε περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κρά-
τησης νέων σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρ-
θρων. 

Άρθρο 122
Αναµορφωτικά µέτρα

1. Αναµορφωτικά µέτρα είναι: α) η επίπληξη του ανηλί-
κου, β) η ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλί-
κου στους γονείς ή στους επιτρόπους του, γ) η ανάθεση
της υπεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οι-
κογένεια, δ) η ανάθεση της επιµέλειας του ανηλίκου σε
προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύµατα ανηλίκων ή σε
επιµελητές ανηλίκων, ε) η συνδιαλλαγή µεταξύ ανήλικου
δράστη και θύµατος για έκφραση συγγνώµης και εν γέ-
νει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης,
στ) η αποζηµίωση του θύµατος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρ-
ση ή µείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλι-
κο, ζ) η παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών
προγραµµάτων σε κρατικούς, δηµοτικούς, κοινοτικούς ή
ιδιωτικούς φορείς, η) η φοίτηση σε σχολές επαγγελµατι-
κής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, θ) η παρακολού-
θηση ειδικών προγραµµάτων κυκλοφοριακής αγωγής, ι)
η παροχή κοινωφελούς εργασίας, ια) η ανάθεση της επι-
µέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές
εταιρείες ή σε επιµελητές ανηλίκων και ιβ) η τοποθέτηση
σε κατάλληλο κρατικό, δηµοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ί-
δρυµα αγωγής. 

2. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο µπορεί να επιβά-
λει ως πρόσθετα αναµορφωτικά µέτρα επιπλέον υποχρε-
ώσεις που αφορούν στον τρόπο ζωής του ανηλίκου ή
στη διαπαιδαγώγησή του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
µπορεί να επιβάλει δύο ή περισσότερα από τα µέτρα που
προβλέπονται στα στοιχεία α΄ έως και ια΄ της προηγού-
µενης παραγράφου. 

3. Η επιλογή του αναµορφωτικού µέτρου που πρόκει-
ται να επιβληθεί διέπεται από την αρχή της επικουρικό-
τητας, για την εφαρµογή της οποίας τα αναµορφωτικά
µέτρα που προβλέπονται στα στοιχεία α΄- θ΄ της πρώτης
παραγράφου προτάσσονται των υπολοίπων. Το περιεχό-
µενο και η διάρκεια κάθε µέτρου πρέπει να είναι ανάλο-
γα προς τη βαρύτητα της πράξης που έχει τελεστεί, την
προσωπικότητα του ανηλίκου και τις βιοτικές του συνθή-
κες. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµίζονται όλα τα
θέµατα που αφορούν στην επιβολή και εκτέλεση των µέ-
τρων της πρώτης παραγράφου. 

4. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η µέγιστη
διάρκεια του αναµορφωτικού µέτρου. 

Άρθρο 123
Θεραπευτικά µέτρα

1. Αν η κατάσταση του ανηλίκου απαιτεί ιδιαίτερη µε-
ταχείριση, ιδίως αν αυτός πάσχει από ψυχική διαταραχή
ή από οργανική νόσο ή βρίσκεται σε κατάσταση που του
δηµιουργεί σοβαρή σωµατική δυσλειτουργία ή του έχει
γίνει έξη η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οινοπνευ-
µατωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών και δεν µπορεί να
την αποβάλει µε τις δικές του δυνάµεις ή εµφανίζει ου-
σιώδη καθυστέρηση στην πνευµατική και ηθική του ανά-
πτυξη, το δικαστήριο διατάσσει: α) την ανάθεση της υ-
πεύθυνης επιµέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους
επιτρόπους του ή σε ανάδοχη οικογένεια, β) την ανάθε-
ση της επιµέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εται-
ρείες ή σε επιµελητές ανηλίκων, γ) την παρακολούθηση
συµβουλευτικού θεραπευτικού προγράµµατος από τον
ανήλικο ή δ) την παραποµπή του ανηλίκου σε θεραπευτι-
κό ή άλλο κατάλληλο κατάστηµα. Σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις µπορεί να επιβληθούν τα µέτρα που προβλέπο-
νται στα στοιχεία α΄ ή β΄ σε συνδυασµό µε το µέτρο που
προβλέπεται στο στοιχείο γ΄. 

2. Τα θεραπευτικά µέτρα διατάσσονται ύστερα από
προηγούµενη διάγνωση και γνωµοδότηση από εξειδι-
κευµένη οµάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λει-
τουργών, οι οποίοι κατά περίπτωση υπάγονται σε Μονά-
δα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωµάτων ή σε ιατρικά κέντρα υγείας ή κρατικά
νοσηλευτικά ιδρύµατα. 

Άρθρο 124
Μεταβολή ή άρση µέτρων

1. Το δικαστήριο που δίκασε µπορεί οποτεδήποτε να α-
ντικαταστήσει τα αναµορφωτικά µέτρα που επέβαλε µε
άλλα, αν το κρίνει αναγκαίο. Αν τα µέτρα εκπλήρωσαν το
σκοπό τους, τα αίρει. 

2. Το ίδιο µπορεί να πράξει και για τα θεραπευτικά µέ-
τρα ύστερα από γνωµοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο
123 παρ. 2. 

3. Το δικαστήριο αντικαθιστά τα αναµορφωτικά µέτρα
µε θεραπευτικά ύστερα από γνωµοδότηση, σύµφωνα µε
το άρθρο 123 παρ. 2. 

4. Η συνδροµή των προϋποθέσεων αντικατάστασης ή
άρσης των αναµορφωτικών ή θεραπευτικών µέτρων ε-
λέγχεται από το δικαστήριο το αργότερο µετά την πάρο-
δο ενός έτους από την επιβολή τους. 

Άρθρο 125
Διάρκεια µέτρων

1. Τα αναµορφωτικά µέτρα που επέβαλε το δικαστήριο
παύουν αυτοδικαίως, όταν ο ανήλικος συµπληρώσει το
δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας. Το δικαστήριο µπορεί, µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, να παρατείνει τα µέ-
τρα έως τη συµπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους. 

2. Τα θεραπευτικά µέτρα επιτρέπεται να παραταθούν
και µετά το δέκατο όγδοο έτος ύστερα από γνωµοδότη-
ση, σύµφωνα µε το άρθρο 123 παρ. 2, έως τη συµπλήρω-
ση του εικοστού πρώτου έτους. 
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Άρθρο 126
Ποινική µεταχείριση των ανηλίκων

1. Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο δώ-
δεκα έως δεκαπέντε ετών δεν καταλογίζεται σε αυτόν.
Το δικαστήριο µπορεί να του επιβάλει αναµορφωτικά ή
θεραπευτικά µέτρα. 

2. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συ-
µπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του επι-
βάλλονται επίσης αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα,
εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί περιορισµός σε
ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων κατά το επόµενο άρ-
θρο. 

Άρθρο 127
Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων

1. Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ε-
πιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει
το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η πρά-
ξη τους, αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα
και εµπεριέχει στοιχεία βίας ή στρέφεται κατά της ζωής
ή της σωµατικής ακεραιότητας. Η απόφαση πρέπει να
περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την
οποία να προκύπτει γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτι-
κά µέτρα ή η έκτιση της ποινής στην κατοικία σε συνδυα-
σµό µε τέτοια µέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριµένη πε-
ρίπτωση επαρκή ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών τέλε-
σης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου. 

2. Στην απόφαση ορίζεται επακριβώς ο χρόνος παρα-
µονής του ανηλίκου στο κατάστηµα αυτό, σύµφωνα µε
το άρθρο 54. 

Άρθρο 128
Αντικατάσταση του περιορισµού 

σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων

1. Ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων
µπορεί να αντικατασταθεί εν όλω ή εν µέρει από την κατ’
οίκον έκτιση της ποινής, µε ανάλογη εφαρµογή του άρ-
θρου 105 παρ. 2.

2. Το ίδιο ισχύει για την εν µέρει αντικατάσταση του
περιορισµού από την παροχή κοινωφελούς εργασίας, µε
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 105 Α. Το δικαστήριο ο-
ρίζει το κατάλληλο για τον ανήλικο είδος κοινωφελούς
εργασίας. 

Άρθρο 129
Απόλυση υπό όρο

1. Το δικαστήριο απολύει υπό όρο τον ανήλικο µετά τη
λήξη του ενός δευτέρου του περιορισµού σε ειδικό κατά-
στηµα κράτησης νέων και ορίζει τον χρόνο της δοκιµα-
σίας, που δεν µπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο της ποι-
νής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως περιο-
ρισµός που εκτίθηκε θεωρείται και αυτός που υπολογί-
στηκε ευεργετικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός
αν κριθεί µε ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλί-
κου κατά την έκτιση του περιορισµού καθιστά απολύτως
αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του, για να αποτρα-
πεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. 

3. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, η διεύθυν-

ση του καταστήµατος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος υ-
ποβάλλει αίτηση προς το Τριµελές Δικαστήριο Ανηλίκων
στο Πληµµελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ο περιο-
ρισµός µαζί µε έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του κα-
ταστήµατος δύο µήνες πριν συµπληρωθεί η έκτιση του ε-
νός δευτέρου του περιορισµού που επιβλήθηκε. Ο ανήλι-
κος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατά την οποία
µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί
από συνήγορο που διορίζει µε απλό έγγραφο θεωρηµέ-
νο, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από το διευθυντή
του καταστήµατος κράτησης, από δικηγόρο ή από τις αρ-
µόδιες αρχές. Αν η αίτηση για απόλυση υπό όρο δε γίνει
δεκτή, νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί µετά δύο µήνες
από την απόρριψη, εκτός αν υπάρξουν νέα στοιχεία. 

4. Η απόλυση υπό όρο µπορεί να χορηγηθεί και πριν α-
πό την έκτιση του ενός δευτέρου του περιορισµού που ε-
πιβλήθηκε, µόνο για σπουδαίους λόγους και εφόσον έ-
χει εκτιθεί πραγµατικά το ένα τρίτο αυτού. 

5. Στον απολυόµενο µπορεί να επιβληθούν κατά τη
διάρκεια του χρόνου δοκιµασίας υποχρεώσεις που αφο-
ρούν στον τρόπο ζωής του και ιδίως στον τόπο διαµο-
νής, στη διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση εγκε-
κριµένου από το νόµο θεραπευτικού προγράµµατος απε-
ξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο απολυό-
µενος παραβιάσει τους όρους που του έχουν επιβληθεί,
η απόλυση µπορεί να ανακληθεί, όταν πιθανολογείται ό-
τι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώ-
σεών, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή
συντελέσθηκε, δεν παρέχει ο ανήλικος την προσδοκία ό-
τι στο µέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περί-
πτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη
νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. 

6. Αν ο απολυόµενος κατά το χρόνο δοκιµασίας κατα-
δικασθεί για πράξη που αν τελούσε ενήλικος θα χαρα-
κτηριζόταν ως κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο, η
απόλυση αίρεται και εφαρµόζεται το άρθρο 132.

7. Αν µετά την απόλυση παρέλθει ο χρόνος δοκιµασίας
τον οποίο όρισε η απόφαση χωρίς να γίνει ανάκληση, η
ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε. 

Άρθρο 129Α
Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού 

µε ηλεκτρονική επιτήρηση

1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε ποινή περιορι-
σµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µπορούν, µε-
τά από αίτησή τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ'
οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυ-
τός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
εφόσον έχουν εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής τους. Η αί-
τηση συνοδεύεται από έκθεση της Κοινωνικής Υπηρε-
σίας του καταστήµατος κράτησης και έκθεση της Υπηρε-
σίας Επιµελητών Ανηλίκων, όπου γίνεται ειδική µνεία
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδικασθέ-
ντος, µε ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του µε τα πρό-
σωπα µε τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χο-
ρηγηθεί η απόλυση. Οι παρ. 2 και 3 εδ. β΄ και γ΄ του άρ-
θρου 129 εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. 

2. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογί-
στηκε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η από-
λυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισµού µε ηλε-
κτρονική επιτήρηση δεν µπορεί πάντως να χορηγηθεί, αν
ο ανήλικος δεν έχει παραµείνει στο κατάστηµα για χρο-
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νικό διάστηµα ίσο µε το ένα πέµπτο της ποινής του. 
3. Η παρ. 6 του άρθρου 110 Α έχει και στην περίπτωση

αυτή εφαρµογή.
4. Το ίδιο ισχύει και για την παρ. 5 του άρθρου 129. Αν

η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε η-
λεκτρονική επιτήρηση ανακληθεί, ο ανήλικος διατηρεί το
δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129. 

5. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισµού
µε ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται αν ο ανήλικος, κατά
το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση, τε-
λέσει µε δόλο πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ή-
ταν πληµµέληµα, για την οποία καταδικάστηκε οποτεδή-
ποτε αµετακλήτως. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος από
την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται
στην εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωµα
να απολυθεί υπό όρο κατ' άρθρο 129. 

6. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισµού
µε ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται αν ο ανήλικος, όσο
διαρκεί η εν λόγω απόλυση τελέσει πράξη που αν την τε-
λούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα, για την οποία κα-
ταδικάστηκε οποτεδήποτε αµετακλήτως. Στην περίπτω-
ση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη
δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή και ο ανήλικος α-
ποκτά το δικαίωµα να απολυθεί υπό όρο κατ' άρθρο 129,
αφού παραµείνει στο ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων
ένα επιπλέον έτος σε σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο
129 παρ. 1 και 4. Το ίδιο ισχύει αν, κατά το χρόνο που κα-
τέστη η καταδίκη αµετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η α-
πόλυση υπό όρο κατ' άρθρο 129, χωρίς όµως να έχει πα-
ρέλθει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο
129 παρ. 7. Δεν εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο,
αν κατά τον χρόνο που κατέστη η καταδίκη αµετάκλητη,
είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ' άρθρο 129
χωρίς να έχει ανακληθεί, µε αποτέλεσµα να θεωρείται η
ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση ήδη εκτιθεί-
σα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 129 παρ. 7. 

7. Η παρ. 7 του άρθρου 129 ισχύει και στην περίπτωση
αυτή. 

Άρθρο 130
Εκδίκαση µετά τη συµπλήρωση 
του δέκατου όγδοου έτους

1. Η διάταξη του άρθρου 126 παρ. 1 εφαρµόζεται και
για ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη πριν τη συ-
µπλήρωση του δέκατου πέµπτου έτους και εισάγονται
σε δίκη µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έ-
τους. Στην περίπτωση αυτή τα αναµορφωτικά µέτρα
παύουν αυτοδικαίως όταν ο υπαίτιος συµπληρώσει το ει-
κοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του. 

2. Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρµόζεται και
για τους ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη µετά
τη συµπλήρωση του δέκατου πέµπτου έτους της ηλικίας
τους και εισάγονται σε δίκη µετά τη συµπλήρωση του δέ-
κατου όγδοου έτους. Το εδ. β΄ της προηγούµενης παρα-
γράφου ισχύει και στην περίπτωση αυτή. 

3. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή αναµορφωτι-
κών ή θεραπευτικών µέτρων δεν είναι επαρκής και ότι ο
περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µολο-
νότι αναγκαίος για τον ποινικό σωφρονισµό του καταδι-
κασθέντος, δεν είναι πλέον σκόπιµος λόγω της ηλικίας
του, µπορεί να διατάξει την έκτιση της ποινής σε σωφρο-
νιστικό κατάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ο καταδικα-

σθείς κρατείται χωριστά από τους άλλους ενήλικους κα-
ταδίκους. 

4. Την απόφαση αυτή µπορεί να λάβει το δικαστήριο
του τόπου έκτισης της ποινής και µετά τον εγκλεισµό
στο ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, ύστερα από αίτη-
ση της διεύθυνσης του καταστήµατος ή του αρµόδιου ει-
σαγγελέα, µετά από ακρόαση των ανωτέρω και του κα-
ταδικασθέντος. Όταν ο καταδικασθείς συµπληρώνει το
21ο έτος της ηλικίας του, και στη συνέχεια ανά έτος, το
ίδιο δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως αν συντρέ-
χει περίπτωση έκτισης της ποινής σε σωφρονιστικό κα-
τάστηµα. 

Άρθρο 131
Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης µετά 

τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

1. Αν ο καταδικασθείς σε περιορισµό σε ειδικό κατά-
στηµα κράτησης νέων συµπλήρωσε το δέκατο όγδοο έ-
τος της ηλικίας του πριν αρχίσει η εκτέλεση της απόφα-
σης, το δικαστήριο που δίκασε, αν κρίνει ότι ο περιορι-
σµός αυτός δεν είναι πλέον σκόπιµος λόγω της ηλικίας
του καταδικασθέντος, µπορεί να διατάξει την έκτιση της
ποινής σε σωφρονιστικό κατάστηµα.

2. Οι παράγραφοι 3 εδ. β΄ και 4 του προηγούµενου άρ-
θρου ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

Άρθρο 132
Συρροή

1. Αν ο κρατούµενος σε ειδικό κατάστηµα κράτησης
νέων διαπράξει αξιόποινη πράξη πριν συµπληρώσει το
δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή αν συντρέξει άλλη
περίπτωση συρροής κατά το άρθρο 97, το δικαστήριο ε-
παυξάνει την ποινή που είχε καθορίσει µε την προηγού-
µενη απόφασή του χωρίς να υπερβεί τα όρια του άρθρου
54. 

2. Το ίδιο ισχύει αν ο κρατούµενος σε ειδικό κατάστη-
µα κράτησης νέων διαπράξει αξιόποινη πράξη µετά τη
συµπλήρωση του δέκατου όγδοου και πριν από τη συ-
µπλήρωση του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας του
και το δικαστήριο του επιβάλει περιορισµό σε ειδικό κα-
τάστηµα κράτησης νέων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 133
παρ. 1 στοιχείο α΄ ή ποινή φυλάκισης. 

3. Αν ο κρατούµενος σε ειδικό κατάστηµα κράτησης
νέων διαπράξει κακούργηµα µετά τη συµπλήρωση του
δέκατου όγδοου και πριν από τη συµπλήρωση του εικο-
στού πέµπτου έτους της ηλικίας του, για το οποίο του ε-
πιβάλλεται ποινή κάθειρξης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου
133 στοιχείο β΄, το δικαστήριο επιβάλλει συνολική ποινή
κάθειρξης επαυξηµένη. Η επαύξηση δεν µπορεί να είναι
κατώτερη από το ένα δεύτερο της ποινής που είχε καθο-
ρίσει η προηγούµενη απόφαση του δικαστηρίου. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1. 

Άρθρο 133
Νεαροί ενήλικες

Όταν ο δράστης κατά τον χρόνο τέλεσης αξιόποινης
πράξης δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος
της ηλικίας του, το δικαστήριο µπορεί: α) να διατάξει τον
περιορισµό του σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων (άρ-
θρο 54) εφόσον κρίνει ότι η τέλεση της πράξης οφείλε-
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ται στην ελλιπή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, λό-
γω της νεαρής ηλικίας και ότι ο περιορισµός αυτός θα εί-
ναι αρκετός για να αποφευχθεί η τέλεση άλλων εγκλη-
µάτων, ή β) να επιβάλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Στην
περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 εδ. β΄
του άρθρου 130. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 134
Εσχάτη προδοσία

1. Όποιος επιχειρεί µε βία ή απειλή βίας να καταλύσει,
να µεταβάλει, να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό,
διαρκώς ή προσκαίρως, το δηµοκρατικό πολίτευµα που
στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεµελιώδεις αρχές ή
θεσµούς του πολιτεύµατος αυτού ή να αποστερήσει τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προε-
δρική εξουσία, τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση ή τη
Βουλή από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγµα, τι-
µωρείται µε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον
δέκα ετών. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και: (α) όποιος επιχειρεί
να τελέσει την πράξη της προηγούµενης παραγράφου
µε κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κρά-
τους ή µε σφετερισµό της ιδιότητας αυτής, καθώς και (β)
όποιος ασκεί την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε
µε τους τρόπους και τα µέσα που προβλέπει το άρθρο
αυτό. 

3. Θεµελιώδεις αρχές και θεσµοί του πολιτεύµατος θε-
ωρούνται στο Κεφάλαιο αυτό: α) η ανάδειξη του Αρχη-
γού του Κράτους µε εκλογή, β) το δικαίωµα του λαού να
εκλέγει τη Βουλή µε γενικές, άµεσες, ελεύθερες, ίσες
και µυστικές ψηφοφορίες µέσα στα συνταγµατικά χρονι-
κά πλαίσια, γ) το κοινοβουλευτικό σύστηµα διακυβέρνη-
σης, δ) η αρχή του πολυκοµµατισµού, ε) η αρχή της διά-
κρισης των λειτουργιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγ-
µα, στ) η αρχή της δέσµευσης του νοµοθέτη από το Σύ-
νταγµα και της εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουρ-
γίας από το Σύνταγµα και τους νόµους, ζ) η αρχή της α-
νεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η) η γενική ισχύς και
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων που προβλέπει το
Σύνταγµα. 

Άρθρο 135
Προπαρασκευαστικές πράξεις

1. Όποιος δηµόσια ή µε τη διάδοση εγγράφων, εικό-
νων ή παραστάσεων ή µέσω του διαδικτύου προκαλεί µε
πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να επιχει-
ρήσουν πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στο προη-
γούµενο άρθρο τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος οργανώνε-
ται µε άλλον ή άλλους µε σκοπό να εκτελέσουν πράξη α-
πό εκείνες που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο ή
σε συνεννόηση µε ξένη κυβέρνηση προπαρασκευάζει
την εκτέλεση µιας απ' αυτές τις πράξεις. 

Άρθρο 136
Παρεπόµενες ποινές

Στις περιπτώσεις των άρθρων 134 και 135, µαζί µε την
ποινή της κάθειρξης το δικαστήριο επιβάλλει και αποστέ-
ρηση θέσεων και αξιωµάτων. 

Άρθρο 137
Έµπρακτη µετάνοια

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 134 και 135, ο δρά-
στης µένει ατιµώρητος αν µε δική του θέληση παρεµπό-
δισε την επέλευση του αποτελέσµατος που επιδίωξε µε
την πράξη του ή συντέλεσε αποφασιστικά στη µαταίωσή
του. 

2. Αν στις περιπτώσεις του άρθρου 134 ο δράστης συ-
ντέλεσε αποφασιστικά στην αποκατάσταση του δηµο-
κρατικού πολιτεύµατος, τιµωρείται µε ποινή µειωµένη.
Το δικαστήριο όµως µπορεί, εκτιµώντας ελεύθερα όλες
τις περιστάσεις, να κρίνει την πράξη του ατιµώρητη. 

Άρθρο 137Α
Βασανιστήρια

1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του ο-
ποίου ανάγεται η δίωξη, η ανάκριση ή η εξέταση αξιόποι-
νων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωµάτων ή η εκτέλε-
ση ποινών ή η φύλαξη ή η επιµέλεια κρατουµένων, τιµω-
ρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη, εάν υποβάλλει σε βα-
σανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων
πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του µε σκοπό: α)
να αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο οµολογία,
κατάθεση, πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή α-
ποδοχής πολιτικής ή άλλης ιδεολογίας, β) να το τιµωρή-
σει ή γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια
ποινή τιµωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός, που µε ε-
ντολή των προϊσταµένων του ή αυτοβούλως σφετερίζε-
ται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγού-
µενου εδαφίου. 

2. Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν οι
πράξεις της προηγούµενης παραγράφου: α) τελούνται
µε µέσα ή τρόπους συστηµατικού βασανισµού, ιδίως κτυ-
πήµατα στα πέλµατα του θύµατος (φάλαγγα), ηλεκτρο-
σόκ, εικονική εκτέλεση ή παραισθησιογόνες ουσίες ή β)
έχουν ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του θύ-
µατος. Η ποινή αυτή επιβάλλεται και όταν ο υπαίτιος, ως
προϊστάµενος, έδωσε την εντολή τέλεσής τους. 

3. Σωµατική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παρά-
νοµης σωµατικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σο-
βαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που τε-
λείται από τα πρόσωπα, υπό τις περιστάσεις και για τους
σκοπούς που προβλέπει η παράγραφος 1, εφόσον δεν υ-
πάγεται στην έννοια των βασανιστηρίων, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή,
αν δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. Επιβάλλε-
ται κάθειρξη έως δέκα έτη αν συντρέχει η περίπτωση β΄
της προηγούµενης παραγράφου. Ως προσβολές της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως: α) η χρησιµο-
ποίηση ανιχνευτή αλήθειας, β) η παρατεταµένη αποµό-
νωση, γ) η σοβαρή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας. 
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4. Αν οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων επέ-
φεραν το θάνατο του θύµατος επιβάλλεται κάθειρξη ισό-
βια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. 

5. Βασανιστήρια συνιστούν, κατά το άρθρο αυτό, κάθε
µεθοδευµένη πρόκληση έντονου σωµατικού πόνου ή σω-
µατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού
πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς
και κάθε παράνοµη χρησιµοποίηση χηµικών, ναρκωτικών
ή άλλων φυσικών ή τεχνικών µέσων µε σκοπό να κάµ-
ψουν τη βούληση του θύµατος. Δεν υπάγονται στην έν-
νοια των βασανιστηρίων πράξεις ή συνέπειες συµφυείς
προς τη νόµιµη εκτέλεση ποινής ή άλλου νόµιµου περιο-
ρισµού της ελευθερίας ή προς άλλο νόµιµο µέτρο δικο-
νοµικού καταναγκασµού. 

6. Η καταδίκη για τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4
συνεπάγεται αυτοδίκαιη αποστέρηση αξιωµάτων και θέ-
σεων, που επέρχεται µόλις η καταδικαστική απόφαση γί-
νεται αµετάκλητη. 

7. Σε περίπτωση που οι πράξεις του άρθρου αυτού τε-
λούνται υπό καθεστώς σφετερισµού της λαϊκής κυριαρ-
χίας, η προθεσµία της παραγραφής αρχίζει µόλις αποκα-
τασταθεί η νόµιµη εξουσία.

8. Η συνδροµή των όρων των άρθρων 20 έως 25 ουδέ-
ποτε αίρει τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων αυτού του
άρθρου.

9. Ο παθών των πράξεων του άρθρου αυτού δικαιούται
να απαιτήσει από τον αµετακλήτως καταδικασθέντα και
από το δηµόσιο, που ευθύνονται σε ολόκληρο, αποζη-
µίωση για τις ζηµίες που υπέστη και χρηµατική ικανοποί-
ηση για ψυχική οδύνη ή περιουσιακή βλάβη. 

Άρθρα 137Β – 137Δ
(Καταργούνται)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ι. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 138
Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

1. Όποιος επιχειρεί µε βία ή απειλή βίας να αποσπάσει
από το ελληνικό κράτος τµήµα του εδάφους ή του θα-
λάσσιου χώρου που ανήκει σε αυτό ή να τα συγχωνεύσει
σε άλλο κράτος, τιµωρείται µε κάθειρξη ισόβια ή πρό-
σκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιµω-
ρείται και όποιος επιχειρεί να τελέσει την πράξη µε κα-
τάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους ή µε
σφετερισµό της ιδιότητας αυτής. 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 135 έως 137 έχουν και εδώ
ανάλογη εφαρµογή. 

Άρθρο 139
Νόθευση αποδεικτικών

Όποιος νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλ-
λα αντικείµενα που χρησιµεύουν για την απόδειξη των ε-

δαφικών δικαιωµάτων του ελληνικού κράτους ή την υπο-
στήριξη συµφερόντων του τιµωρείται µε κάθειρξη έως
δέκα έτη. 

ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 140
Έκθεση σε κίνδυνο πολέµου

1. Όποιος επιχειρεί µε συνοµιλίες ή διαπραγµατεύσεις
µε ξένη κυβέρνηση ή οργάνωση που ασκεί στην πράξη
κρατική εξουσία σε ορισµένο τόπο να προκαλέσει πόλε-
µο ή εχθροπραξίες εναντίον του ελληνικού κράτους ή
συµµάχου του, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

2. Αν εξαιτίας των ενεργειών του κηρύχθηκε πραγµα-
τικά πόλεµος ή άρχισαν εχθροπραξίες, επιβάλλεται κά-
θειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. 

3.Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλ-
λονται αν οι πράξεις δεν τιµωρούνται βαρύτερα µε άλ-
λες διατάξεις.

4. Ο δράστης της πράξης της πρώτης παραγράφου µέ-
νει ατιµώρητος, αν µε δική του θέληση παρεµπόδισε την
πρόκληση του πολέµου ή των εχθροπραξιών που επιδίω-
ξε µε την πράξη του.

Άρθρο 141
Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων

1. Όποιος, µε πράξεις που θέτουν υπό αµφισβήτηση
κυριαρχικά δικαιώµατα άλλου κράτους ή µε άλλες προ-
κλητικές ενέργειες, εκθέτει το ελληνικό κράτος ή σύµ-
µαχό του ή τους κατοίκους τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή
εκθέτει σε κίνδυνο διατάραξης τις φιλικές σχέσεις της
Ελλάδας ή συµµάχου της µε ξένο κράτος, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν τα αντίποινα επήλθαν πραγµατικά εξαιτίας των ε-
νεργειών του επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών
ετών. 

Άρθρο 142
Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αµέλεια

Αν η πράξη του προηγούµενου άρθρου τελέστηκε από
αµέλεια επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή
χρηµατική ποινή και, αν εξαιτίας αυτής επήλθαν αντίποι-
να, φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 142 Α
Παραβάσεις κανονισµών της Ε.Ε.

Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστι-
κά µέτρα, που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντο-
τήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε
κανονισµούς της ΕΕ τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έ-
τη εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη
ποινή. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµό-
ζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε αυτό πράξεις δεν
είναι αξιόποινες, κατά τους νόµους της χώρας στην ο-
ποία τελέστηκαν.
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ΙΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 143
Υπηρεσία στον εχθρό

1. Έλληνας πολίτης, ο οποίος σε καιρό πολέµου κατά
του ελληνικού κράτους υπηρετεί στον στρατό του ε-
χθρού ή παίρνει όπλα κατά της ελληνικής πολιτείας ή
των συµµάχων της τιµωρείται µε κάθειρξη ισόβια ή πρό-
σκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος σε έδαφος
του ελληνικού κράτους που βρίσκεται υπό εχθρική κατο-
χή, υποστηρίζει τη δύναµη του εχθρού σε αυτό καταδί-
δοντας άτοµα που αντιστέκονται στις δυνάµεις κατοχής
ή προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε αυτές, µε σκοπό
τη διατήρηση του κατοχικού καθεστώτος. 

Άρθρο 144
Υποστήριξη της πολεµικής δύναµης του εχθρού

1. Όποιος σε πόλεµο που κηρύχθηκε ή που επίκειται
κατά της ελληνικής πολιτείας: α) ενισχύει τις πολεµικές
δυνάµεις του εχθρού υπηρετώντας σε αυτές ως στρα-
τιώτης ή προσφέροντας µέσα ή υπηρεσίες ή β) βλάπτει
τις ελληνικές πολεµικές δυνάµεις καταστρέφοντας, α-
φαιρώντας ή µη παραδίδοντας τα πιο πάνω µέσα ή αρ-
νούµενος τις οφειλόµενες υπηρεσίες, τιµωρείται µε κά-
θειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. 

2. Ο ξένος υπήκοος που παρέχει στον εχθρικό στρατό
τα µέσα ή τις υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου
δεν τιµωρείται, εκτός αν, κατά τον χρόνο της πράξης,
κατοικούσε στην Ελλάδα ή σε έδαφος κατεχόµενο από
την Ελλάδα ή αν όσα έδωσε προέρχονται από αυτά τα ε-
δάφη. 

3. Όποιος σε πόλεµο που κηρύχθηκε ή που επίκειται
κατά της ελληνικής πολιτείας επιχειρεί να ενισχύσει τις
πολεµικές δυνάµεις του εχθρού ισχυριζόµενος ή διαδί-
δοντας ειδήσεις σχετικά µε τις θέσεις, την ισχύ ή τις ε-
νέργειες των ελληνικών ένοπλων δυνάµεων τιµωρείται
µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

Άρθρο 145
(Καταργείται)

ΙV. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

Άρθρο 146
Παραβίαση µυστικών της Πολιτείας

1. Όποιος παραδίδει ή αφήνει να περιέλθει στην κατο-
χή ή τη γνώση άλλου κρατικό απόρρητο τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα έτη. 

2. Αν η πράξη τελείται σε καιρό πολέµου, επιβάλλεται
κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. 

3. Με τις ποινές των προηγούµενων παραγράφων τι-
µωρείται και όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή
µέσω του διαδικτύου ανακοινώνει ή διαδίδει κρατικό α-
πόρρητο.

Άρθρο 147
Παραβίαση µυστικών της Πολιτείας από αµέλεια

Όποιος τελεί τις πράξεις του προηγούµενου άρθρου α-

πό αµέλεια, εφόσον τα απόρρητα ήταν υπηρεσιακώς ε-
µπιστευµένα σε αυτόν ή τού ήταν προσιτά λόγω της δη-
µόσιας υπηρεσίας του ή µε εντολή κάποιας αρχής, τιµω-
ρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή και
σε καιρό πολέµου, µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών
και χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 148
Κατασκοπεία

1. Όποιος παράνοµα πετυχαίνει να περιέλθει στην κα-
τοχή ή στη γνώση του κρατικό απόρρητο τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή. 

2. Αν όµως ο υπαίτιος ενήργησε µε σκοπό να χρησιµο-
ποιήσει το κρατικό απόρρητο για να το διαβιβάσει σε άλ-
λον ή να το ανακοινώσει δηµόσια, µε τρόπο που µπορεί
να προκαλέσει κίνδυνο στα συµφέροντα του κράτους, ε-
πιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και αν η πράξη έγινε
σε καιρό πολέµου, κάθειρξη.

Άρθρο 149
Έννοια κρατικού απορρήτου

Κρατικό απόρρητο κατά την έννοια των άρθρων 146 έ-
ως 148 είναι ένα γεγονός, αντικείµενο ή πληροφορία, η
πρόσβαση στα οποία είναι δυνατή σε ένα προσδιορισµέ-
νο κύκλο προσώπων και που χαρακτηρίζονται ως µυστι-
κά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσβολής της εδαφι-
κής ακεραιότητας, της αµυντικής ικανότητας, των διε-
θνών σχέσεων ή των οικονοµικών συµφερόντων του ελ-
ληνικού κράτους και της διεθνούς ειρήνης.

Άρθρα 150 – 151
(Καταργούνται)

Άρθρο 152
Παρεπόµενες ποινές

Στα εγκλήµατα αυτού του Κεφαλαίου, το δικαστήριο,
µαζί µε την ποινή, επιβάλλει αποστέρηση θέσεων και α-
ξιωµάτων. 

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Άρθρο 153
Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους

Όποιος βιαιοπραγεί κατά του αρχηγού ή µέλους της
κυβέρνησης άλλου κράτους κατά τη διάρκεια της παρα-
µονής τους στην Ελλάδα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τρία έτη, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη
διάταξη. 

Άρθρο 154
Προσβολή διπλωµατικών αντιπροσώπων

Όποιος τελεί την πράξη του προηγούµενου άρθρου ε-
ναντίον πρεσβευτή διαπιστευµένου στην ελληνική πολι-
τεία ή άλλου διπλωµατικού αντιπροσώπου κατά τον χρό-
νο παραµονής του στην Ελλάδα, τιµωρείται µε φυλάκιση
έως δύο έτη, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από
άλλη διάταξη. 
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Άρθρο 155
Προσβολή συµβόλων άλλου κράτους

Όποιος, για να εκδηλώσει µίσος ή περιφρόνηση, αφαι-
ρεί, καταστρέφει, παραµορφώνει ή ρυπαίνει τη σηµαία ή
έµβληµα της κυριαρχίας άλλου κράτους, που τελεί σε ει-
ρήνη µε την Ελλάδα και είναι αναγνωρισµένο από αυτήν
ή διακόπτει ή ηχητικά παρεµποδίζει την ανάκρουση του
εθνικού του ύµνου, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή πα-
ροχή κοινωφελούς εργασίας. Η δίωξη ασκείται µόνο ύ-
στερα από αίτηση της αλλοδαπής κυβέρνησης. 

Άρθρο 156
Προϋποθέσεις της δίωξης

Τα εγκλήµατα αυτού του Κεφαλαίου διώκονται µόνο
αν η Ελλάδα διατηρεί διπλωµατικές σχέσεις µε το αλλο-
δαπό κράτος και η αµοιβαιότητα είναι εξασφαλισµένη
τόσο κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, όσο και κατά
τον χρόνο εκδίκασής της. 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 157
Προσβολές κατά του Προέδρου της Δηµοκρατίας, 

της Βουλής ή της Κυβέρνησης 
και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Όποιος µε βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκά-
σει τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ή εκείνον που ασκεί
την προεδρική εξουσία, τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή µέ-
λος τους σε εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που
ανάγεται στα καθήκοντά τους, καθώς και όποιος βιαιο-
πραγεί εναντίον τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Η ίδια ποινή
επιβάλλεται αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού ανα-
γνωρισµένου κατά τον κανονισµό της Βουλής πολιτικού
κόµµατος. 

2. Ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 1 ενα-
ντίον του περιφερειάρχη, του δηµάρχου, του περιφερει-
ακού ή δηµοτικού συµβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης ή
µέλους του τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή.

3. Αν τα πρόσωπα κατά των οποίων στράφηκαν οι πρά-
ξεις των προηγούµενων παραγράφων διέτρεξαν κίνδυνο
ζωής ή βαριάς σωµατικής βλάβης, επιβάλλεται κάθειρξη
για την πράξη της παραγράφου 1 και φυλάκιση τουλάχι-
στον τριών ετών για την πράξη της παραγράφου 2. 

Άρθρο 158
Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

1. Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί την παρα-
γωγή µη γνήσιου αποτελέσµατος σε εκλογή ή ψηφοφο-
ρία που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή
της ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσµα της εκλογής ή ψη-

φοφορίας τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµα-
τική ποινή. 

2. Ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούµενης παρα-
γράφου σε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από
περιφερειακό ή δηµοτικό συµβούλιο τοπικής αυτοδιοίκη-
σης ή κάποια επιτροπή τους τιµωρείται µε φυλάκιση έως
ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 159
Δωροληψία πολιτικών προσώπων

1. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερή-
σιες µονάδες τιµωρείται ο Πρωθυπουργός, τα µέλη της
Κυβέρνησης, ο βουλευτής, ο περιφερειάρχης, ο δήµαρ-
χος ή τα µέλη των κατά το άρθρο 157 παρ. 2 συµβουλίων
ή των επιτροπών τους, οι οποίοι ζητούν ή λαµβάνουν ά-
µεσα ή µέσω τρίτου, για τους εαυτούς τους ή άλλους, ο-
ποιασδήποτε φύσης ωφελήµατα που δεν δικαιούνται ή
απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγµα για ενέργεια ή παράλει-
ψή τους, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται
στα καθήκοντά τους ή αντίκειται σε αυτά. 

2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται το µέλος της Βουλής,
των συµβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιτρο-
πών τους που σχετικά µε κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η
οποία διενεργείται από τα ως άνω σώµατα ή επιτροπές
δέχεται την παροχή ή υπόσχεση οποιασδήποτε φύσης
ωφελήµατος, για τον εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέ-
τοιο ως αντάλλαγµα για να µη λάβει µέρος στην εκλογή
ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισµένο θέµα προς
ψήφιση ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο. 

3. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις των προη-
γούµενων παραγράφων επιβάλλεται και έκπτωση από τη
δηµόσια θέση που κατέχει ο καταδικασθείς. 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και όταν η
πράξη τελείται από: α) µέλη κοινοβουλευτικών συνελεύ-
σεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών στους οποί-
ους η Ελλάδα είναι µέλος, β) µέλη του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περιπτώ-
σεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και
όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή, ακόµα κι αν δεν
είναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου τελέ-
στηκε. 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263Α παρ. 2 έως 5
έχουν ανάλογη εφαρµογή και στα εγκλήµατα των προη-
γούµενων παραγράφων.

Άρθρο 159Α
Δωροδοκία πολιτικών προσώπων

1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή
µέλος της Κυβέρνησης, τον περιφερειάρχη ή το δήµαρ-
χο, άµεσα ή µέσω άλλου, οποιαδήποτε ωφελήµατα που
δεν δικαιούται για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέρ-
γεια ή παράλειψή του µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που
ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιµω-
ρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή έως
χίλιες ηµερήσιες µονάδες. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος σχετικά µε ε-
κλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή, ή το
κατά το άρθρο 157 παρ. 2 συµβούλιο τοπικής αυτοδιοίκη-
σης ή επιτροπή τους, υπόσχεται ή παρέχει σε µέλος των
πιο πάνω σωµάτων ή των επιτροπών τους οποιαδήποτε
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ωφελήµατα που δεν δικαιούται, για τον εαυτό του ή για
άλλον, για να µην λάβει µέρος στην εκλογή ή στην ψη-
φοφορία ή για να ψηφίσει µε ορισµένο τρόπο. 

3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει
την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρη-
ση τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή, αν η
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάτα-
ξη, αν από αµέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υ-
πό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την
τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της πράξης των
προηγουµένων παραγράφων.

4. Οι προηγούµενες παράγραφοι (1-3) εφαρµόζονται
και όταν η πράξη τελείται προς: α) µέλη κοινοβουλευτι-
κών συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισµών
στους οποίους η Ελλάδα είναι µέλος, β) µέλη του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γ)
µέλη του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε συµβουλίου το-
πικής αυτοδιοίκησης άλλου κράτους. Στις περιπτώσεις
αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν
η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, ακόµα κι
αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας ό-
που τελέστηκε.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263 Α έχουν ανά-
λογη εφαρµογή και στα εγκλήµατα των προηγούµενων
παραγράφων.

Άρθρο 160
Αντιποίηση

Όποιος αντιποιείται την άσκηση του αξιώµατος των
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 157 τιµωρείται
µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 160Α
Διατάραξη συνεδριάσεων

1. Όποιος παρεµποδίζει τη διεξαγωγή συνεδρίασης
του Υπουργικού Συµβουλίου, της Βουλής ή κάποιας επι-
τροπής τους ή τη διαταράσσει µε οποιονδήποτε τρόπο,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 

2. Όποιος παρεµποδίζει ή διαταράσσει συνεδρίαση
των κατά το άρθρο 157 παρ. 2 συµβουλίων ή των επιτρο-
πών τους τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµα-
τική ποινή.

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο 161
Βία κατά εκλογέων

1. Όποιος µε βία ή απειλή βίας ή µε κατάχρηση µιας
εργασιακής ή οικονοµικής σχέσης εξάρτησης, παρεµπο-
δίζει εκλογέα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα ή ε-
πιβάλλει την ενάσκησή του υπέρ ή κατά ορισµένου υπο-
ψηφίου σε εκλογές βουλευτών, ευρωβουλευτών ή αυτο-
διοικητικών αρχών ή σε δηµοψήφισµα κατά το Σύνταγ-
µα, τιµωρείται µε φυλάκιση. 

2. Αν το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη
διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο, επιβάλλεται φυλά-
κιση τουλάχιστον τριών ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται
βαρύτερα από άλλη διάταξη. 

3. Το δικαστήριο µαζί µε την ποινή για τις πράξεις των
προηγούµενων παραγράφων επιβάλλει και αποστέρηση
θέσεων και αξιωµάτων.

Άρθρο 162
Εξαπάτηση εκλογέων

Όποιος µε ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις
που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή µε
άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα, µε αποτέλεσµα αυτός να
µην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα, να ψηφίσει άκυ-
ρα ή να µεταβάλλει το εκλογικό του φρόνηµα σε κάποια
από τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161,
τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 163
Παραβίαση της µυστικότητας της ψηφοφορίας

Όποιος, σε κάποια από τις εκλογές ή τα δηµοψηφί-
σµατα του άρθρου 161 κατορθώνει µε οποιονδήποτε
τρόπο να µάθει είτε ο ίδιος είτε τρίτος την ψήφο που έ-
δωσε ο εκλογέας, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος
ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 164
Νόθευση εκλογής

1. Όποιος ψηφίζει χωρίς να έχει δικαίωµα σε κάποια α-
πό τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161 ή
ψηφίζει κατ' επανάληψη ή δίνει πολλές ψήφους ή µε ο-
ποιονδήποτε άλλο τρόπο προκαλεί την παραγωγή µη
γνήσιου αποτελέσµατος της εκλογής, καθώς και όποιος
νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσµα αυτής, τιµωρείται µε φυ-
λάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν ο υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία κατά την εκλογή
ή το δηµοψήφισµα, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατι-
κή ποινή. 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 161 εφαρµόζεται και σ’
αυτή την περίπτωση.

Άρθρο 165
Δωροδοκία εκλογέα

1. Όποιος σχετικά µε κάποια από τις εκλογές ή τα δη-
µοψηφίσµατα του άρθρου 161, από την προκήρυξή τους
και έως το τέλος της ψηφοφορίας υπόσχεται ή παρέχει
σε εκλογέα οποιαδήποτε ωφελήµατα που δεν δικαιούται
για να παραλείψει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα
ή για να το ασκήσει µε ορισµένο τρόπο, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως τρία έτη και µε χρηµατική ποινή. Η παρά-
γραφος 3 του άρθρου 161 εφαρµόζεται και σ’ αυτή την
περίπτωση.

2. Με φυλάκιση έως δύο έτη και χρηµατική ποινή τιµω-
ρείται ο εκλογέας, ο οποίος, σχετικά µε κάποια από τις
εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161 και κατά
το χρόνο που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγρα-
φο, δέχεται παροχή ή υπόσχεση ωφεληµάτων που δεν
δικαιούται ή απαιτεί τέτοια για να παραλείψει την άσκη-
ση του εκλογικού του δικαιώµατος ή για να το ασκήσει
µε ορισµένο τρόπο. 

3. Όποιος από την προκήρυξη κάποιας από τις εκλογές
ή τα δηµοψηφίσµατα του άρθρου 161 και έως το τέλος
της ψηφοφορίας υπόσχεται ή κάνει δωρεά για φιλαν-
θρωπικό σκοπό ή για εκτέλεση έργου σε εκλογική περι-
φέρεια, δήµο, φιλανθρωπικό κατάστηµα, κοινωφελές ί-
δρυµα ή εκκλησία, ως αντάλλαγµα για να υπερψηφιστεί,
καταψηφιστεί ή προτιµηθεί συγκεκριµένος υποψήφιος,
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη και µε χρηµατική
ποινή. 
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Άρθρο 166
Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας

1. Όποιος µε βία ή απειλή παρεµποδίζει τη διεξαγωγή
κάποιας από τις εκλογές ή τα δηµοψηφίσµατα του άρ-
θρου 161 ή τη διαταράσσει µε οποιονδήποτε τρόπο, τι-
µωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος σχετικά µε κάποια από τις εκλογές ή τα δη-
µοψηφίσµατα του άρθρου 161, από την αρχή της ψηφο-
φορίας και έως την ολοκλήρωση της διαλογής κατα-
στρέφει ολικά ή µερικά κάλπη ή µε οποιονδήποτε τρόπο
εξαφανίζει την κάλπη, το πρωτόκολλο ή τα πρακτικά της
ψηφοφορίας ή τα διαβιβαζόµενα στοιχεία στην αρµόδια
αρχή, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη. 

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 167
Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

1. Όποιος µε βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκά-
σει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσει πράξη που α-
νάγεται στα καθήκοντά του ή να παραλείψει νόµιµη πρά-
ξη, καθώς και όποιος βιαιοπραγεί εναντίον του ή κατά
προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου υπαλλήλου
που έχει προστρέξει για να τον υποστηρίξει κατά τη
διάρκεια της νόµιµης ενέργειάς του (αντίσταση), τιµω-
ρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν η πράξη στράφηκε κατά δικαστικού λειτουργού,
διαιτητή ή ενόρκου, ή έγινε από περισσοτέρους, επιβάλ-
λεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική
ποινή.

3. Αν το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη
διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο ή η πράξη έγινε α-
πό πρόσωπο που οπλοφορεί ή φέρει αντικείµενα µε τα ο-
ποία µπορεί να προκληθεί σωµατική βλάβη, επιβάλλεται
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή,
εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάτα-
ξη.

Άρθρο 167Α 
Αθέµιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς 

Όποιος εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 167 και
237 επιχειρεί µε αθέµιτη επιρροή ή πίεση ή µε απειλή να
επιβάλει σε δικαστικό λειτουργό, διαιτητή ή ένορκο την
ενέργεια πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά του ή την
παράλειψη νόµιµης πράξης ή την ευνοϊκή ή δυσµενή µε-
ταχείριση ορισµένου διαδίκου τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 168
Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας 

1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε χώρο δηµόσιας υ-
πηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέ-
λειας, ή παραµένει στους χώρους αυτούς και προκαλεί
έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της οµαλής διεξαγω-
γής της υπηρεσίας, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη
ή χρηµατική ποινή. 

2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος, χωρίς να

διαταράξει την κοινή ειρήνη, εµποδίζει αυθαίρετα ή δια-
ταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού οργά-
νου, συγκροτούµενου σύµφωνα µε το νόµο για τη διεξα-
γωγή δηµόσιων υποθέσεων.

Άρθρο 168Α
Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων 

Όποιος εµποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τις
συνεδριάσεις δικαστηρίου ή δικαστικού συµβουλίου τι-
µωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 169
Απείθεια

Με φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή τιµωρεί-
ται όποιος, ύστερα από νόµιµη πρόσκληση, αρνείται σε
κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13 παρ. α΄,
χωρίς αντίσταση την υπηρεσία ή συνδροµή που οφείλε-
ται κατά τον νόµο ή την είσοδο σε οποιοδήποτε µέρος
για να επιχειρηθεί κάποια νόµιµη υπηρεσιακή ενέργεια. 

Άρθρο 169Α
Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

1. Όποιος δεν συµµορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή
διάταξη δικαστικής ή εισαγγελικής απόφασης σχετική µε
τη ρύθµιση της νοµής ή της κατοχής, την άσκηση της γο-
νικής µέριµνας, την επικοινωνία µε το τέκνο και τη ρύθ-
µιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατα-
νοµής των κινητών µεταξύ συζύγων, τιµωρείται µε φυλά-
κιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος εν γνώσει µαταιώνει την εκτέλεση της ποι-
νής ή του µέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε άλλον
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή .
Η πράξη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ
κάποιου οικείου του.

Άρθρο 170
Στάση

1. Όποιος µε πρόθεση συµµετέχει σε συγκεντρωµένο
πλήθος που διαπράττει µε ενωµένες δυνάµεις κάποια α-
πό τις πράξεις του άρθρου 167 τιµωρείται µε φυλάκιση έ-
ως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Οι υποκινητές της στάσης, καθώς και εκείνοι που
µεταχειρίστηκαν βία ή απειλές βίας ή βιαιοπράγησαν, τι-
µωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη
διάταξη νόµου δεν τιµωρεί την πράξη µε βαρύτερη ποι-
νή.

Άρθρο 171
(Καταργείται)

Άρθρο 172
Ελευθέρωση φυλακισµένου

1. Όποιος µε πρόθεση ελευθερώνει φυλακισµένο ή άλ-
λον που κρατείται νόµιµα µε διαταγή της αρχής τιµωρεί-
ται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Αν ο δράστης της πράξης της προηγούµενης παρα-
γράφου είναι υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη φύλαξη
ή άλλο πρόσωπο επιφορτισµένο µε την υποχρέωση αυτή
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πρά-
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ξη τελέστηκε από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση έως έ-
ξι µήνες ή χρηµατική ποινή, εφόσον ο δράστης ήταν επι-
φορτισµένος µε τη φύλαξη αυτού που απέδρασε.

3. Ο εξ αµελείας υπαίτιος µένει ατιµώρητος αν µε δική
του προσπάθεια συλληφθεί εντός ενός µηνός εκείνος
που απέδρασε. 

Άρθρο 173
Απόδραση κρατουµένου

1. Φυλακισµένος που αποδρά τιµωρείται µε φυλάκιση
έως ένα έτος, που εκτίεται αθροιστικά, εκτός αν οικειο-
θελώς επιστρέψει στη φυλακή. Αν αποδράσει άλλος που
νόµιµα κρατείται µε διαταγή αρχής, επιβάλλεται φυλάκι-
ση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή.

2. Η συµµετοχή σε απόδραση φυλακισµένου ή άλλου
που νόµιµα κρατείται µε διαταγή της αρχής τιµωρείται µε
φυλάκιση έως τρία έτη. Αν ο δράστης είναι υπάλληλος ε-
πιφορτισµένος µε τη φύλαξη του πιο πάνω προσώπου ή
άλλο πρόσωπο επιφορτισµένο µε την υποχρέωση αυτή
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Άρθρο 173Α
Παραβίαση περιορισµού κατ`

οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση

1. Όποιος, κατά τον χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική
επιτήρηση, µε πρόθεση: α) αφαιρεί, καταστρέφει, φθεί-
ρει ή µε οποιονδήποτε τρόπο επεµβαίνει στη συσκευή ή
στο σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης ή β) µε οποιον-
δήποτε τρόπο αλλοιώνει τα συναφή µε την επιτήρηση
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τιµωρείται µε φυλάκι-
ση. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, κατά τον χρόνο
που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, εκµεταλλευόµε-
νος βλάβη ή µη ορθή λειτουργία της συσκευής ή του συ-
στήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης, διαφεύγει από την
επιτήρηση των αρµοδίων αρχών. Η ποινή των παραπάνω
αδικηµάτων εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή για την
πράξη για την οποία ο ηλεκτρονικά επιτηρούµενος ήταν
κρατούµενος.

2. Οποιοσδήποτε συµµετέχει στις παραπάνω πράξεις
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν ο
συµµετέχων έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή α-
στυνοµικού υπαλλήλου ή του αρµόδιου για την ηλεκτρο-
νική επιτήρηση υπαλλήλου, επιβάλλεται φυλάκιση του-
λάχιστον δύο ετών.

Άρθρο 174
Στάση κρατουµένων

1. Φυλακισµένοι ή άλλοι κρατούµενοι µε νόµιµη διατα-
γή της αρχής που µε ενωµένες δυνάµεις:
α) επιχειρούν βίαια να αποδράσουν, β) επιτίθενται µε

έργα κατά ων υπαλλήλων της φυλακής ή του κρατητηρί-
ου ή κατά εκείνων στους οποίους έχει ανατεθεί η φύλα-
ξη ή η επίβλεψη, γ) επιχειρούν µε βία ή µε απειλή να ε-
ξαναγκάσουν κάποιον από αυτούς σε πράξη ή παράλει-
ψη τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
χρηµατική ποινή. 

2. Ο υποκινητής των πράξεων της προηγούµενης πα-
ραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Με την

ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος των πράξεων της προη-
γούµενης παραγράφου αν χρησιµοποίησε όπλο, καθώς
και αν κάποιος από τα πρόσωπα κατά των οποίων στρά-
φηκε η πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο. 

3. Η ποινή για τις πράξεις των προηγούµενων παρα-
γράφων εκτίεται αθροιστικά µε την ποινή που επιβλήθη-
κε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν
κρατούµενος ο υπαίτιος.

Άρθρο 175
Αντιποίηση

1. Όποιος µε πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποι-
ας δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας τιµωρεί-
ται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργα-
σίας. 

2. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για την αντιποίηση
άσκησης υπηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης θρησκείας γνω-
στής στην Ελλάδα καθώς και για την αντιποίηση της ά-
σκησης δικηγορίας.

3. Η αντιποίηση δικαστικής ή δικηγορικής ιδιότητας σε
σχέση µε ένδικη υπόθεση τιµωρείται µε φυλάκιση έως έ-
να έτος ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 176
(Καταργείται)

Άρθρο 177
Παραβίαση κατάσχεσης

Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή υφαιρεί
κατασχεµένο πράγµα τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έ-
τη ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 178
Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

Όποιος µε πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει
σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη
φύλαξη κλεισµένων πραγµάτων ή εγγράφων ή για τη βε-
βαίωση της ταυτότητάς τους ή µαταιώνει µε οποιονδή-
ποτε τρόπο µια τέτοια σφράγιση τιµωρείται µε φυλάκιση
έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 179
Παραβίαση φύλαξης της αρχής

Όποιος µε πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή µε οποι-
ονδήποτε τρόπο αφαιρεί από την εξουσία της αρχής έγ-
γραφα ή άλλα πράγµατα που βρίσκονται στη φύλαξή της
ή που αυτή τα παρέδωσε στη φύλαξη άλλου τιµωρείται
µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 180
Βλάβη επίσηµων κοινοποιήσεων

Όποιος µε πρόθεση και αυθαίρετα αφαιρεί, βλάπτει ή
παραµορφώνει τις επίσηµες κοινοποιήσεις που η αρµό-
δια αρχή έχει δηµόσια τοιχοκολλήσει ή εκθέσει, τιµωρεί-
ται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή. 
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Άρθρο 181
Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ.

Όποιος δεν ανακοινώνει αµέσως στις αρχές την ανεύ-
ρεση νεκρού ή χωρίς την απαιτούµενη άδεια της αρχής
ενταφιάζει ή µε οποιονδήποτε τρόπο εξαφανίζει ή ανα-
τέµνει νεκρό, καθώς και όποιος παραβαίνει τις διατάξεις
που εκδίδει η αρµόδια αρχή για να αποτρέψει την πρόω-
ρη ταφή, την εξαφάνιση ή την ανατοµή νεκρού, τιµωρεί-
ται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή.

Άρθρα 182 - 182Α
(Καταργούνται)
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Άρθρο 183
Διέγερση σε ανυπακοή

Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του
διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε απείθεια κατά των
νόµων ή των διαταγµάτων ή εναντίον άλλων νόµιµων
διαταγών της αρχής, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έ-
τος ή µε χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 184
Διέγερση σε διάπραξη 

εγκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

1. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του
διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη πληµµελή-
µατος ή κακουργήµατος και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη
δηµόσια τάξη τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή µε
χρηµατική ποινή. 

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµω-
ρείται η πράξη της προηγούµενης παραγράφου αν µε αυ-
τήν επιχειρείται η τέλεση βιαιοπραγιών κατά οµάδας ή
προσώπου που προσδιορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστι-
κά της φυλής, το χρώµα, την εθνική ή εθνοτική καταγω-
γή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την ανα-
πηρία, το γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα ή
τα χαρακτηριστικά φύλου. Στην περίπτωση αυτή δεν ε-
φαρµόζεται το άρθρο 82 Α. 

3. Με φυλάκιση τιµωρείται η πράξη των προηγούµε-
νων παραγράφων αν είχε ως άµεσο επακόλουθο την τέ-
λεση εγκληµάτων. 

4. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµω-
ρείται και όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέ-
σω του διαδικτύου προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε
βιαιοπραγίες µεταξύ τους ή σε αµοιβαία διχόνοια µε α-
ποτέλεσµα να προκληθεί διατάραξη της κοινής ειρήνης
κατά το άρθρο 189. 

Άρθρο 185
(Καταργείται)

Άρθρο 186
Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήµατος

1. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αµοιβή σε άλλον για να
τελέσει ορισµένο κακούργηµα καθώς και όποιος αποδέ-

χεται αυτήν την προσφορά και αναλαµβάνει την τέλεσή
του, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διά-
ταξη.

2. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αµοιβή σε άλλον για να
τελέσει ορισµένο πληµµέληµα το οποίο τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και όποιος α-
ποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαµβάνει την τέ-
λεσή του, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοι-
νωφελούς εργασίας, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτε-
ρα µε άλλη διάταξη.

3. Οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων µπορεί
να µείνουν ατιµώρητες αν ο υπαίτιος ανακάλεσε µε δική
του θέληση την προσφορά ή την αποδοχή της πριν από
την έναρξη τέλεσης του εγκλήµατος. 

Άρθρο 187
Εγκληµατική οργάνωση

1. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε επιχει-
ρησιακά δοµηµένη και µε διαρκή εγκληµατική δράση ορ-
γάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει
την τέλεση περισσότερων κακουργηµάτων τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.

2. Αυτός που διευθύνει την εγκληµατική οργάνωση τι-
µωρείται µε κάθειρξη. 

3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πα-
ραγράφου, οργανώνεται µε άλλον ή άλλους για να δια-
πράξουν κακούργηµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον έξι µηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιµωρείται ο
υπαίτιος αν η κατά το προηγούµενο εδάφιο ένωση έγινε
για τη διάπραξη πληµµελήµατος µε το οποίο επιδιώκεται
οικονοµικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής,
της σωµατικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε αυ-
τό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από
ηµεδαπό ή στρέφονταν κατά Έλληνα πολίτη ή κατά νοµι-
κού προσώπου που εδρεύει στην ηµεδαπή ή κατά του
Ελληνικού κράτους, ακόµη και αν αυτές δεν είναι αξιό-
ποινες κατά τους νόµους της χώρας στην οποία τελέ-
σθηκαν.

Άρθρο 187Α
Τροµοκρατικές πράξεις – Τροµοκρατική οργάνωση

1. Όποιος τελεί κακούργηµα ή οποιοδήποτε κοινώς ε-
πικίνδυνο έγκληµα υπό συνθήκες ή µε τέτοιο τρόπο ή σε
τέτοια έκταση που να προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη
χώρα ή για διεθνή οργανισµό και µε σκοπό να εκφοβίσει
σοβαρά έναν πληθυσµό ή να εξαναγκάσει παρανόµως
δηµόσια αρχή ή διεθνή οργανισµό να εκτελέσει οποιαδή-
ποτε πράξη ή να απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά
ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις συνταγµατικές, πολι-
τικές ή οικονοµικές δοµές µιας χώρας ή ενός διεθνούς
οργανισµού τιµωρείται µε την ποινή που προβλέπεται
για το τελούµενο έγκληµα αυξηµένη ως εξής: α) Αν πρό-
κειται για ποινή ισόβιας κάθειρξης, προβλεπόµενης δια-
ζευκτικά µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, ε-
πιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον
δώδεκα ετών. β) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης του-
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λάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον
δώδεκα ετών. γ) Αν πρόκειται για ποινή κάθειρξης, επι-
βάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον επτά ετών. δ) Αν πρόκει-
ται για ποινή φυλάκισης, το κατώτατο όριο επαυξάνεται
κατά ένα έτος. 

2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη τιµωρείται όποιος συ-
γκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε δοµηµένη και µε διαρ-
κή δράση οµάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που
δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση του εγκλή-
µατος της παραγράφου 1 (τροµοκρατική οργάνωση). Με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιµωρείται η πράξη
του προηγούµενου εδαφίου, όταν η τροµοκρατική οργά-
νωση έχει συσταθεί για την τέλεση πληµµεληµάτων της
παραγράφου 1. Η κατασκευή, προµήθεια ή κατοχή ό-
πλων, εκρηκτικών υλών και χηµικών ή βιολογικών υλικών
ή υλικών που εκπέµπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο α-
κτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τροµο-
κρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Η
µη διάπραξη από την τροµοκρατική οργάνωση οποιουδή-
ποτε από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα συνιστά ελαφρυ-
ντική περίσταση. 

3. Αυτός που διευθύνει την τροµοκρατική οργάνωση
του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου τι-
µωρείται µε κάθειρξη. Με την ποινή του προηγούµενου
εδαφίου µειωµένη (άρθρο 83) τιµωρείται αυτός που διευ-
θύνει την τροµοκρατική οργάνωση του δεύτερου εδαφί-
ου της προηγούµενης παραγράφου.

4. Όποιος προκαλεί σε άλλον την απόφαση για συµµε-
τοχή σε συγκεκριµένη τροµοκρατική οργάνωση ή για τέ-
λεση ορισµένης τροµοκρατικής πράξης, παρέχοντας σε
αυτόν οδηγίες, πληροφορίες ή κατευθύνσεις (στρατολό-
γηση), τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών
αν η προς εκτέλεση πράξη συνιστά κακούργηµα και µε
φυλάκιση έως δύο έτη, αν πρόκειται για πληµµέληµα. 

5. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµω-
ρείται και όποιος, µε οποιονδήποτε τρόπο, εκπαιδεύει
άλλον στην κατασκευή ή χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων
ή άλλων όπλων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών ή άλ-
λων ειδικών µεθόδων ή τεχνικών ενόψει της διάπραξης
ενός από τα εγκλήµατα που απαριθµούνται στην παρά-
γραφο 1. 

6. Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του
διαδικτύου απειλεί µε τέλεση τροµοκρατικής πράξης ή
προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε
κίνδυνο τη δηµόσια τάξη τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τρία έτη. 

Άρθρο 187 Β
Αξιόποινη υποστήριξη

1. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία,
υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηµατοοι-
κονοµικά µέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους,
σε τροµοκρατική οργάνωση ή σε µεµονωµένο τροµοκρά-
τη ή για τη συγκρότηση τροµοκρατικής οργάνωσης ή για
να καταστεί κάποιος τροµοκράτης ή τα εισπράττει, συλ-
λέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα α-
πό τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήµατος, τιµωρείται
µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Με φυλάκιση τουλάχιστον ε-
νός έτους τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου εδαφί-
ου, όταν η τροµοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί ή σκο-
πείται να συσταθεί µόνο για την τέλεση πληµµεληµάτων.

Το ίδιο ισχύει όταν ο µεµονωµένος τροµοκράτης τελεί ή
σκοπείται να τελέσει µόνο πληµµελήµατα. 

2. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών τιµωρείται και
όποιος, εν γνώσει της µελλοντικής αξιοποίησής τους,
παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να
υποβοηθήσει την τέλεση από τροµοκρατική οργάνωση ή
από µεµονωµένο τροµοκράτη οποιουδήποτε κακουργή-
µατος. 

3. Με κάθειρξη ως δέκα έτη τιµωρείται όποιος, µε α-
πειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρ-
κων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, µαρτύρων,
πραγµατογνωµόνων ή διερµηνέων, ή µε δωροδοκία των
ίδιων προσώπων, µαταιώνει την αποκάλυψη, τη δίωξη ή
την τιµωρία των εγκληµάτων των άρθρων 187 παρ. 1 εδ.
β΄ και 187Α καθώς και των κακουργηµάτων που τελέστη-
καν από εγκληµατικές ή τροµοκρατικές οργανώσεις, ε-
φόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατ’ άλλη διά-
ταξη. 

Άρθρο 187Γ
Ευνοϊκά µέτρα

1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων των
παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 187 ή των παραγρά-
φων 2 έως 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή µε α-
ναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός α-
πό τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα, ή µε τον ίδιο τρόπο συµ-
βάλλει ουσιωδώς στην εξάρθρωση της οργάνωσης, α-
παλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν
δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας
πληµµελειοδικών µε αιτιολογηµένη διάταξή του απέχει
από την άσκησή της και υποβάλλει την δικογραφία στον
εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε το
άρθρο 43 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 

2. Αν στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου
ο υπαίτιος έχει τελέσει κάποιο από τα επιδιωκόµενα ε-
γκλήµατα ή έχει τελέσει κάποιο από τα εγκλήµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 187Α, το δικαστήριο του επι-
βάλλει µειωµένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο µπορεί
να διατάξει την αναστολή αυτής της ποινής, εκτιµώντας
ιδίως την έκταση της συµµετοχής του υπαιτίου στην ορ-
γάνωση και τον βαθµό της συµβολής του στην εξάρθρω-
σή της. 

3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τε-
λέστηκαν σε βάρος του από εγκληµατική οργάνωση, ο
εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί, εφόσον η καταγ-
γελία πιθανολογείται βάσιµη, ύστερα από έγκριση του
εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποι-
νική δίωξη για παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών
και περί εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, ώσπου να
εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγ-
γέλθηκαν. Αν η κατηγορία αποδειχθεί βάσιµη, η αποχή α-
πό την ποινική δίωξη γίνεται οριστική. 

4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνοµα
στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τε-
λέσθηκαν από εγκληµατική ή τροµοκρατική οργάνωση α-
ναστέλλεται µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για
τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο χρόνο διαρκεί η α-
ναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς ά-
δεια παραµονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νο-
µοθεσία περί αλλοδαπών. 
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Άρθρο 188
(Καταργείται)

Άρθρο 189
Διατάραξη της κοινής ειρήνης

1. Όποιος συµµετέχει σε συγκεντρωµένο πλήθος που
µε ενωµένες δυνάµεις διαπράττει βιαιοπραγίες εναντίον
προσώπων ή πραγµάτων ή εισβάλλει παράνοµα σε ξένα
σπίτια, καταστήµατα ή άλλα ακίνητα κτήµατα, τιµωρείται
µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν οι πιο πάνω πράξεις, καθώς και πράξεις φθοράς
ξένης ιδιοκτησίας, γίνονται µε σκοπό να παρεµποδίσουν
την έκδοση και την ελεύθερη κυκλοφορία εφηµερίδων,
περιοδικών ή βιβλίων, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχι-
στον τριών µηνών. 

3. Οι υποκινητές της διατάραξης που έχουν καθοδηγη-
τικό ρόλο µέσα στο πλήθος τιµωρούνται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών µηνών. Με την ίδια ποινή τιµωρούνται
και εκείνοι που τέλεσαν βιαιοπραγίες κατά τη διατάραξη. 

4. Όποιος, χωρίς να διαταράσσει την κοινή ειρήνη, ε-
µποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά µια νόµιµη
συλλογική εκδήλωση µε σκοπό τη µαταίωσή της, τιµω-
ρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.       

Άρθρο 190
Απειλή διάπραξης εγκληµάτων

Όποιος δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του
διαδικτύου απειλεί ότι θα διαπραχθούν εγκλήµατα και
δηµιουργεί έτσι φόβο σε αόριστο αριθµό ανθρώπων ή σε
ορισµένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως δύο έτη ή µε χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 191
Διασπορά ψευδών ειδήσεων

1. Όποιος δηµόσια ή µέσω του διαδικτύου διαδίδει ή
διασπείρει µε οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις µε
αποτέλεσµα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθµό αν-
θρώπων ή σε ορισµένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων,
που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε µη προγραµµατι-
σµένες πράξεις ή σε µαταίωσή τους, µε κίνδυνο να προ-
κληθεί ζηµία στην οικονοµία, στον τουρισµό ή στην αµυ-
ντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχθούν οι διε-
θνείς της σχέσεις, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη
ή χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος από αµέλεια γίνεται υπαίτιος της πράξης
της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µε χρηµατική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

Άρθρο 191Α
Προσβολή συµβόλων ή τόπων 

ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σηµασίας

1. Όποιος δηµόσια αφαιρεί, καταστρέφει, παραµορφώ-
νει ή ρυπαίνει την επίσηµη σηµαία του κράτους ή έµβλη-
µα της κυριαρχίας του ή ηχητικά παρεµποδίζει τη δηµό-
σια ανάκρουση του εθνικού ύµνου, και έτσι εκθέτει σε
κίνδυνο τη δηµόσια τάξη, τιµωρείται µε φυλάκιση έως
δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος τελεί πράξεις

ρύπανσης ή φθοράς σε τόπους ιδιαίτερης εθνικής ή θρη-
σκευτικής σηµασίας καθώς και σε χώρους φύλαξης νε-
κρών ή νεκροταφεία και προκαλεί έτσι φόβο ή ανησυχία
σε αόριστο αριθµό ανθρώπων, εφόσον η πράξη δεν τιµω-
ρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. 

Άρθρα 192 -197
(Καταργούνται)

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Άρθρα 198 - 199
(Καταργούνται )

Άρθρο 200
Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

1. Όποιος κακόβουλα προσπαθεί να εµποδίσει ή µε
πρόθεση διαταράσσει µια ανεκτή κατά το πολίτευµα θρη-
σκευτική συνάθροιση για λατρεία ή τελετή, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως δύο έτη. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος µέσα σε εκκλη-
σία ή σε τόπο ορισµένο για θρησκευτική συνάθροιση α-
νεκτή κατά το πολίτευµα ενεργεί υβριστικά ανάρµοστες
πράξεις. 

Άρθρο 201
(Καταργείται)

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρα 202-206
(Καταργούνται)

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, 
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ

Άρθρο 207
Παραχάραξη νοµίσµατος και άλλων µέσων πληρωµής

1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόµισµα οποιουδήποτε
κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το
χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα
κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους
αρµόδιους φορείς, µε σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία
σαν γνήσιο, ή κατέχει πλαστό νόµισµα µε τον ίδιο σκο-
πό, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική
ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, µε τον ίδιο
σκοπό, παραποιεί ή νοθεύει κάθε άλλο ενσώµατο µέσο,
εκτός από το νόµισµα, που λόγω της ιδιαίτερης φύσης
του, µόνο του ή σε συνδυασµό µε άλλο µέσο πληρωµής,
επιτρέπει στον κάτοχο ή στο χρήστη του να µεταφέρει
χρήµατα ή νοµισµατική αξία και προστατεύεται από την
αποµίµηση ή τη δόλια χρήση µέσω σχεδιασµού, κωδικού
ή υπογραφής ή άλλου πρόσφορου τρόπου, όπως πιστω-
τικές κάρτες, κάρτες των ευρωεπιταγών, λοιπές κάρτες
εκδιδόµενες από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ταξιδιωτι-
κές επιταγές, ευρωεπιταγές, λοιπές επιταγές και συναλ-
λαγµατικές. 
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3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις µικρού αριθµού
πλαστών ή µικρής φερόµενης αξίας τους, οι πράξεις των
παραγράφων 1 και 2 τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία
έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 208
Κυκλοφορία πλαστών νοµισµάτων 

και άλλων µέσων πληρωµής

1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε κυ-
κλοφορία σαν γνήσιο πλαστό νόµισµα οποιουδήποτε
κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από τον
χρόνο νόµιµης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα
κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους
αρµόδιους φορείς, ή άλλο µέσο πληρωµής, τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. Σε ιδιαίτερα
ελαφρές περιπτώσεις µικρού αριθµού πλαστών ή µικρής
φερόµενης αξίας τους επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο έ-
τη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το
πλαστό νόµισµα ή άλλο µέσο πληρωµής σαν γνήσιο, επι-
βάλλεται φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή. Η ί-
δια ποινή επιβάλλεται, αν ο υπαίτιος ενήργησε εκτελώ-
ντας εντολή εκείνου στον οποίο δόθηκε το νόµισµα ή
άλλο µέσο πληρωµής σαν γνήσιο, όταν βρίσκεται σε
σχέση εξάρτησης µε τον εντολέα ή ζει µαζί του στην ίδια
κατοικία. 

Άρθρο 208Α
Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νοµίσµατος

Με τις ποινές της παραγράφου 1 εδάφια α΄ και β΄ του
προηγούµενου άρθρου τιµωρείται και όποιος µε πρόθεση
κατασκευάζει, προµηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλο-
φορία νόµισµα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόµιµης
κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστηµα κατά το οποίο
γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρµόδιους φο-
ρείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιµο-
ποιηθεί νόµιµες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όµως
την άδεια της αρµόδιας αρχής ή καθ` υπέρβαση του σχε-
τικού δικαιώµατος. 

Άρθρο 208Β 

Όποιος παράνοµα παράγει, πωλεί�, εισά�γει, χρησιµο-
ποιεί ή διανέ�µει για πώ�ληση ή� για ά�λλους εµπορικού�ς
σκοπού�ς µετά�λλια ή� µά�ρκες τα οποί�α: α) φέ�ρουν στην ο-
όψη τους ό�ρους «ευρώ�» ή� «λεπτά� ευρώ�» ή� το σύ�µβολο
του ευρώ�, β) έ�χουν µέ�γεθος εντό�ς των νόµιµων ορί�ων α-
ναφορά�ς ή� γ) φέ�ρουν στην ό�ψη τους οποιοδή�ποτε
σχέ�διο που είναι παρό�µοιο µε εκεί�νο των εθνικώ�ν ε-
µπρό�σθιων ό�ψεων ή� των κοινώ�ν οπί�σθιων ό�ψεων των
κερµά�των ευρώ� ή� είναι πανοµοιό�τυπο ή� παρό�µοιο µε το
σχέδιο της στεφά�νης των κερµά�των των δύο ευρώ�, τιµω-
ρεί�ται µε χρηµατική� ποινή�. 

Άρθρο 208Γ
Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων

1. Όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει επίσηµα ένση-
µα δηλωτικά αξίας µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσει σαν
γνήσια, εν γνώσει τα χρησιµοποιεί σαν γνήσια ή τα προ-
µηθεύεται γι’ αυτόν το σκοπό ή τα προσφέρει στην αγο-

ρά ή τα εισάγει σε κυκλοφορία τιµωρείται µε φυλάκιση
και χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος εν γνώσει ξαναχρησιµοποιεί επίσηµα ένση-
µα δηλωτικά αξίας, που είχαν ήδη χρησιµοποιηθεί, ή τα
αποκτά µε σκοπό να τα ξαναχρησιµοποιήσει προσφέρο-
ντάς τα στην αγορά ή εισάγοντάς τα σε κυκλοφορία τι-
µωρείται µε χρηµατική ποινή. 

Άρθρα 209 - 210
(Καταργούνται)

Άρθρο 211
Προπαρασκευαστικές πράξεις

Όποιος µε σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλή-
µατα των άρθρων 207, 208Α και 208Β κατασκευάζει ή
κατέχει εργαλεία, αντικείµενα, προγράµµατα ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών ή άλλα µέσα ειδικά προσαρµοσµένα,
χρήσιµα γι’ αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήµατα ή
λοιπά συστατικά στοιχεία του νοµίσµατος, τα οποία χρη-
σιµεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, τιµω-
ρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 212
Έµπρακτη µετάνοια

1. Το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 207, 208,
208Α και 208Β εξαλείφεται αν ο υπαίτιος µε τη θέλησή
του και πριν από κάθε κυκλοφορία ακυρώσει ή καταστρέ-
ψει τα πλαστά ή καθ΄ υπέρβαση κατασκευασθέντα πριν
εξεταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του α-
πό τις αρµόδιες αρχές. 

2. Εξαλείφεται επίσης το αξιόποινο των πράξεων του
άρθρου 211 αν ο υπαίτιος καταστρέψει µε τη θέλησή του
τα αντικείµενα που αναφέρονται σ’ αυτό πριν τα χρησι-
µοποιήσει.

Άρθρο 213
Δήµευση

1. Η δήµευση των πλαστών ή καθ’ υπέρβαση κατα-
σκευασθέντων νοµισµάτων ή άλλων µέσων πληρωµής,
των αντικειµένων του άρθρου 207, 208Α, 208Β και των
πλαστών ή επαναχρησιµοποιηµένων ενσήµων διατάσσε-
ται και αν ακόµα δεν διωχθεί και καταδικαστεί ορισµένο
πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αν αυτά ανήκουν ή όχι
στον αυτουργό ή τον συµµέτοχο του εγκλήµατος. 

2. Αν όµως ο κύριος των νοµισµάτων ή του υλικού από
το οποίο κατασκευάστηκαν είναι αποδεδειγµένα αµέτο-
χος στην παραχάραξη ή την κιβδηλεία, τα νοµίσµατα α-
χρηστεύονται ως νοµίσµατα και αποδίδονται ύστερα από
αυτό στον κύριο. 

3. Τα νοµίσµατα που κατάσχονται ως ύποπτα προϊόντα
παραχάραξης ή κιβδηλείας, αποστέλλονται στο αντί-
στοιχο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ή Εθνικό Κέντρο Ανά-
λυσης Κερµάτων Ευρώ για ανάλυση, ανίχνευση και ε-
ντοπισµό περαιτέρω προϊόντων παραχάραξης, χωρίς κα-
θυστέρηση και το αργότερο µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση κατά την ποινική διαδικασία. 

Άρθρα 214-215
(Καταργούνται)
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ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 216
Πλαστογραφία

1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά
µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµω-
ρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος για τον παραπά-
νω σκοπό εν γνώσει χρησιµοποιεί πλαστό ή νοθευµένο
έγγραφο. 

3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1-2)
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον πε-
ριουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλά-
ψει άλλον, και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υ-
περβαίνει τις 120.000 ευρώ τιµωρείται µε κάθειρξη έως
δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 

4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 στρέφονται
άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελληνικού Δηµο-
σίου, των νοµικών προσώπων Δηµοσίου Δικαίου ή των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και το συνολικό πε-
ριουσιακό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνει συνολι-
κά τις 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον
δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µο-
νάδες. Οι πράξεις αυτές παραγράφονται µετά είκοσι έτη.

Άρθρο 217
Πλαστογραφία πιστοποιητικών

1.Όποιος µε σκοπό να διευκολύνει την άµεση συντή-
ρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο αυτού του ίδι-
ου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή
µαρτυρικό ή άλλο έγγραφο που κατά προορισµό χρησι-
µεύει για τέτοιους σκοπούς ή εν γνώσει του χρησιµοποι-
εί τέτοιο πλαστό ή νοθευµένο έγγραφο τιµωρείται µε
χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

2. Mε την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος χρησιµοποιεί
για τον ίδιο σκοπό τέτοιο έγγραφο, που είναι γνήσιο, εί-
χε εκδοθεί όµως για άλλον. 

3. Με φυλάκιση τιµωρείται όποιος καταρτίζει πλαστό ή
νοθεύει πτυχίο ή κάθε πιστοποιητικό γνώσεων ή δεξιοτή-
των, ή νοθεύει γνήσιο ή κάνει χρήση αυτών, µε σκοπό να
καταλάβει θέση εργασίας ή να διεκδικήσει βαθµολογική
ή µισθολογική προαγωγή στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό
τοµέα. 

Άρθρα 218 -219
(Καταργούνται)

Άρθρο 220
Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

1. Όποιος πετυχαίνει µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε
δηµόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που µπορεί να
έχει έννοµες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιµοποιεί
τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει άλλον σχετι-
κά µε το περιστατικό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση έως
δύο έτη ή χρηµατική ποινή, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα
κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία. 

2. Αν όµως υπάρχουν οι όροι του άρθρου 216 παρ. 3
και 4, επιβάλλεται φυλάκιση και χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 221
Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

1. Γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, χη-
µικοί και µαίες που εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστο-
ποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε
δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή νοµικό πρόσωπο
δηµόσιου δικαίου ή σε µια ασφαλιστική επιχείρηση ή που
µπορούν να ζηµιώσουν άµεσα οικονοµικά άλλον τιµω-
ρούνται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. Αν
οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για δικα-
στική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιµωρούνται µε φυ-
λάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή. 

2. Με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή τιµω-
ρείται όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή πιστοποίηση
για να εξαπατήσει δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή
νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου ή ασφαλιστική επιχεί-
ρηση. Αν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς
πιστοποίησης, ο διάδικος που έκανε τη χρήση τιµωρείται
µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 222
Υπεξαγωγή εγγράφων

Όποιος µε σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλά-
πτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος
ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίω-
µα, κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, να ζητήσει
την παράδοση ή την επίδειξή του τιµωρείται µε φυλάκιση
έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 223
(Καταργείται)

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 224
Ψευδής κατάθεση

1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή µάρτυρας σε
δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί εξέτα-
ση για την κρινόµενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει
ψευδή στοιχεία σχετικά µε την υπόθεση αυτή ή αρνείται
ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιµωρείται µε φυλάκιση του-
λάχιστον τριών µηνών έως τρία έτη και χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος εµφανίζεται ως µάρτυρας ενώπιον δικαστη-
ρίου ή άλλης αρχής αρµόδιας να ενεργεί εξέταση και αρ-
νείται να δώσει τη µαρτυρία του τιµωρείται µε φυλάκιση
έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

3. Αν ο υπαίτιος τέλεσε τις πράξεις των προηγούµε-
νων παραγράφων για να αποφύγει ποινική ευθύνη είτε
δική του είτε κάποιου από τους οικείους του, χωρίς να ε-
νοχοποιήσει ψευδώς άλλον, το δικαστήριο µπορεί να τον
απαλλάξει από κάθε ποινή. 

Άρθρο 225
(Καταργείται)

Άρθρο 226
Ψευδής πραγµατογνωµοσύνη ή διερµηνεία

1. Όποιος ως πραγµατογνώµονας ή διερµηνέας εν
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γνώσει εκθέτει ψέµατα ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιµω-
ρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική
ποινή. 

2. Το δικαστήριο επιβάλλει επιπροσθέτως απαγόρευση
άσκησης επαγγέλµατος για χρονικό διάστηµα από ένα έ-
ως δύο έτη, η οποία αρχίζει µόλις η απόφαση γίνει αµε-
τάκλητη. 

Άρθρο 227
Έµπρακτη µετάνοια

Στις περιπτώσεις του άρθρου 224 η πράξη µένει ατιµώ-
ρητη αν ο υπαίτιος µε την ελεύθερη θέλησή του ανακά-
λεσε ενώπιον της ίδιας αρχής την ψευδή κατάθεση µε
νέα κατάθεση. Η ανάκληση αυτή δεν απαλλάσσει από
την ποινή τον υπαίτιο, αν η αρχή έχει ήδη εκδώσει από-
φαση ή αν επήλθε σε άλλον κάποια έννοµη επιβλαβής
συνέπεια.

Άρθρο 228
(Καταργείται)

Άρθρο 229
Ψευδής καταµήνυση

1. Όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή ανα-
φέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη
πράξη ή πειθαρχική παράβαση, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος εν γνώσει
και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή υποβάλλο-
ντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας κάποιο αποδεικτι-
κό µέσο για αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση.

3. Το δικαστήριο µε αίτηση του παθόντος µπορεί να
του επιτρέψει να δηµοσιεύσει την απόφαση µε έξοδα
του καταδικασθέντος. Το δικαίωµα αυτό παύει να υπάρ-
χει αν η δηµοσίευση δεν γίνει µέσα σε έξι µήνες από την
καταχώρηση της τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βι-
βλίο. 

Άρθρο 230
Ψευδής καταγγελία

Όποιος, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτο, παριστάνει
εν γνώσει του ψευδώς στην αρχή ότι τελέστηκε κάποιο
κακούργηµα ή πληµµέληµα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως
ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 231
Υπόθαλψη

1. Όποιος εν γνώσει µαταιώνει τη δίωξη άλλου για κα-
κούργηµα ή πληµµέληµα που διέπραξε τιµωρείται µε φυ-
λάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Η υπόθαλψη µένει ατιµώρητη αν ο υπαίτιος την τέ-
λεσε υπέρ κάποιου οικείου του. 

Άρθρο 232
Παρασιώπηση εγκληµάτων

1. Όποιος, ενώ έµαθε µε τρόπο αξιόπιστο ότι µελετά-
ται κακούργηµα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του, και σε
χρόνο τέτοιον ώστε να µπορεί ακόµα να προληφθεί η τέ-
λεση ή το αποτέλεσµά του, παραλείπει να το αναγγείλει

εγκαίρως στην αρχή, τιµωρείται, αν το κακούργηµα τε-
λέστηκε ή έγινε απόπειρά του, µε φυλάκιση έως τρία έτη
ή χρηµατική ποινή. 

2. Η παράλειψη αυτή µένει ατιµώρητη αν η αναγγελία
στην αρχή θα αφορούσε πρόσωπο οικείο εκείνου που
την παρέλειψε. 

Άρθρο 233
Απιστία δικηγόρων

1. Δικηγόρος που βλάπτει εν γνώσει τα συµφέροντα ε-
κείνου του οποίου έχει αναλάβει τη νοµική προστασία, ή
που στην ίδια ένδικη υπόθεση βοηθά µε συµβουλές ή µε
παροχή υπηρεσίας και τους δύο διαδίκους, είτε ταυτό-
χρονα είτε διαδοχικά, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία
έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν όµως ενήργησε αφού συνεννοήθηκε µε αυτούς
που έχουν αντίθετα συµφέροντα ή επιδιώκοντας κέρ-
δος, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηµατική ποινή.

Άρθρο 234
Παραβίαση της µυστικότητας 
δικαστικών συνεδριάσεων

Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρεί-
ται όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο δηµοσιεύει έκθεση
για κάποια δικαστική συνεδρίαση που έχει διεξαχθεί κε-
κλεισµένων των θυρών ή οποιοδήποτε έγγραφο τέτοιας
δίκης, εκτός αν το δικαστήριο στο οποίο διεξάγεται η δί-
κη επιτρέψει τη δηµοσίευση. 

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ι. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

Άρθρο 235
Δωροληψία υπαλλήλου

1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέ-
σω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε
φύσης αθέµιτο ωφέληµα, ή αποδέχεται την υπόσχεση
παροχής τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργεια ή παράλει-
ψή του σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του,
µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση
και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του
προηγούµενου εδαφίου κατ’ επάγγελµα τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή.

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου α-
ντίκειται στα καθήκοντα του, τιµωρείται µε κάθειρξη έως
δέκα έτη και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την
πράξη του προηγούµενου εδαφίου κατ’ επάγγελµα τιµω-
ρείται µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερή-
σιες µονάδες. 

3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαµβάνει, για τον εαυ-
τό του ή για άλλον, αθέµιτη παροχή περιουσιακής φύ-
σης, επωφελούµενος από την ιδιότητα του, τιµωρείται
µε φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από
άλλη ποινική διάταξη.

4. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσω-
πα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-

33



καίου τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατι-
κή ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από
άλλη ποινική διάταξη, αν µε παράβαση συγκεκριµένου υ-
πηρεσιακού καθήκοντος από αµέλεια, δεν απέτρεψαν
πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται
στον έλεγχο τους από την τέλεση πράξης των προηγού-
µενων παραγράφων.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται
και όταν οι πράξεις τελούνται από λειτουργούς ή άλλους
υπαλλήλους µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση, οργάνου
ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έ-
δρα του στην Ελλάδα και κάθε δηµόσιου διεθνούς ή υπε-
ρεθνικού οργανισµού στον οποίο η Ελλάδα είναι µέλος ή
φορέας αυτού, καθώς και από κάθε πρόσωπο, αποσπα-
σµένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντιστοι-
χούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλ-
ληλοι, ακόµα κι αν δεν είναι αξιόποινες κατά τους νό-
µους της χώρας όπου τελέστηκαν. 

Άρθρο 236
Δωροδοκία υπαλλήλου

1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλ-
ληλο, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέµι-
το ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια
ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση µε την άσκηση
των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τι-
µωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα
καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε φυ-
λάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή.

3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει
την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρη-
ση τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποι-
νή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα, αν από αµέλεια
δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή
υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς όφελος
της επιχείρησης πράξης των προηγούµενων παραγρά-
φων.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρµόζο-
νται και όταν οι πράξεις τελούνται προς: α) λειτουργούς
ή άλλους υπαλλήλους µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση
οργάνου ή οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έ-
χει την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δηµόσιου διε-
θνούς ή υπερεθνικού οργανισµού ή φορέα στον οποίο η
Ελλάδα είναι µέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, α-
ποσπασµένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία αντι-
στοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υ-
πάλληλοι ή β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δηµόσιο
λειτούργηµα ή υπηρεσία για ξένη χώρα. Στις περιπτώ-
σεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και
όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, α-
κόµα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώ-
ρας όπου τελέστηκε. 

Άρθρο 237
Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών

1. Όποιος καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστι-
κά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή λάβει, άµεσα ή
µέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδή-
ποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, ή αποδεχθεί την υπόσχε-
ση παροχής τέτοιου ωφελήµατος, για ενέργεια του ή πα-

ράλειψη, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται
στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονοµή
της δικαιοσύνης ή την επίλυση διαφοράς, τιµωρείται µε
κάθειρξη και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µο-
νάδες. 

2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή έως
χίλιες ηµερήσιες µονάδες τιµωρείται όποιος για τον πιο
πάνω σκοπό υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφελήµατα, ά-
µεσα ή µέσω τρίτου, στα πρόσωπα της προηγούµενης
παραγράφου, για τους εαυτούς τους ή για άλλον.

3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει
την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρη-
ση τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή, εφόσον
η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διά-
ταξη, αν από αµέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί
υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχο του από
την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της πράξης
της προηγούµενης παραγράφου.

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ε-
φαρµόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται: α) από ή
προς µέλη του Δικαστηρίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) από ή προς όσους ασκούν
δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή δι-
καστήρια των οποίων η δικαιοδοσία είναι αποδεκτή από
την Ελλάδα ή γ) προς δικαστές, ενόρκους ή διαιτητές
άλλων κρατών σχετικά µε την άσκηση των δικαστικών
τους καθηκόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί
ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και όταν η πράξη τελείται
στην αλλοδαπή από ή προς ηµεδαπό, ακόµα κι αν δεν εί-
ναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου τελέ-
στηκε.   

Άρθρο 237Α
Εµπορία επιρροής – Μεσάζοντες

1. Όποιος ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µέσω τρίτου, ο-
ποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον εαυτό του ή για
άλλον, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ω-
φελήµατος ως αντάλλαγµα για αθέµιτη επιρροή την ο-
ποία ισχυρίζεται ή επιβεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι
µπορεί να ασκήσει σε κάποιο από τα πρόσωπα που ανα-
φέρονται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώ-
στε αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγε-
ται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τιµωρείται µε
φυλάκιση και χρηµατική ποινή.

2. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµω-
ρείται όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει, άµεσα ή
µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα, για τον ε-
αυτό του ή για άλλον, σε πρόσωπο που ισχυρίζεται ή επι-
βεβαιώνει, ψευδώς ή αληθώς, ότι µπορεί να ασκήσει α-
θέµιτη επιρροή σε κάποιο από τα πρόσωπα που απαριθ-
µούνται στα άρθρα 159 Α, 235 παρ. 1 και 237 παρ. 1, ώ-
στε αυτά να προβούν σε πράξη ή παράλειψη που ανάγε-
ται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 237Β
(Καταργείται)

Άρθρο 238
Δήµευση

Στις περιπτώσεις των άρθρων 235 έως και 237Α το δι-
καστήριο επιβάλλει στον καταδικασθέντα και την παρε-
πόµενη ποινή της δήµευσης (άρθρο 68). 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 239
Κατάχρηση εξουσίας

Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίω-
ξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: α) αν µεταχειρί-
στηκε παρανόµως εκβιαστικά µέσα για να πετύχει οποια-
δήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουµέ-
νου, µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα τιµωρείται µε φυλάκι-
ση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή, εφόσον η
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά το άρθρο 137 Α, β)
αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιµωρία κάποιον α-
θώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο, τιµωρείται
µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή, αν πρό-
κειται για κακούργηµα και µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών και χρηµατική ποινή, αν πρόκειται για πληµ-
µέληµα.

Άρθρο 240
Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών

1. Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η
εκτέλεση των ποινών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον τριών ετών και χρηµατική ποινή αν εν γνώσει του ε-
κτέλεσε παράνοµα ποινή ή µέτρο ασφαλείας ή παρέλει-
ψε την εκτέλεση.

2. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµω-
ρείται και ο αρµόδιος για την εκτέλεση εντάλµατος σύλ-
ληψης υπάλληλος, που δεν το εκτελεί. 

3. Αν οι παραβάσεις των προηγούµενων παραγράφων
οφείλονται σε αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα
έτος ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 241
Παραβίαση οικιακού ασύλου

Υπάλληλος που, χρησιµοποιώντας την υπαλληλική του
ιδιότητα εισέρχεται στην κατοικία άλλου χωρίς ο άλλος
να το θέλει, εκτός από τις περιπτώσεις που το προβλέπει
ο νόµος και χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

Άρθρο 242
Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.

1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκ-
δοση ή σύνταξη ορισµένων δηµοσίων εγγράφων, αν σε
τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστα-
τικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποι-
νή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπάλληλος ο οποίος
µε πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει
έγγραφο που του εµπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λό-
γω της υπηρεσίας του.

3. Αν όµως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των πα-
ραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυ-
τό του ή σε άλλον αθέµιτο όφελος ή να βλάψει παράνο-
µα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµα-
τική ποινή εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη
υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ. 

4. Με την ποινή της παρ. 1 τιµωρείται όποιος εν γνώ-
σει του χρησιµοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νο-

θευµένο ή έχει υπεξαχθεί. Αν όµως είχε σκοπό να προ-
σπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέµιτο όφελος ή
να βλάψει παράνοµα άλλον και το συνολικό όφελος ή η
συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευ-
ρώ, επιβάλλεται η ποινή της παραγράφου 3. 

5. Αν οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων
στρέφονται άµεσα κατά του νοµικού προσώπου του ελ-
ληνικού Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων Δηµοσίου Δι-
καίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και το
συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το
ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχι-
στον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερή-
σιες µονάδες. Οι πράξεις αυτές παραγράφονται µετά εί-
κοσι έτη.

Άρθρο 243
Νόθευση δικαστικού εγγράφου

1. Όποιος κατά την εκτέλεση των δικαστικών ή διαιτη-
τικών του καθηκόντων εν γνώσει αλλοιώνει το διατακτι-
κό απόφασης δικαστηρίου ή δικαστικού συµβουλίου ή δι-
αιτητικής απόφασης, ή το αποτέλεσµα ψηφοφορίας για
την έκδοσή της, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών και χρηµατική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλε-
ται όταν η πράξη αφορά τα πρακτικά συνεδριάσεων δικα-
στηρίου ή δικαστικού συµβουλίου. 

2. Αν ο υπαίτιος της πράξης της προηγούµενης παρα-
γράφου σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε
άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτο
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη έως
δέκα έτη και χρηµατική ποινή εάν το συνολικό περιου-
σιακό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό
των 120.000 ευρώ.

3. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική
ποινή τιµωρείται και όποιος άλλος, κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων, γίνεται υπαίτιος του
εγκλήµατος της πρώτης παραγράφου, καθώς και όποιος
εν γνώσει κάνει χρήση των πιο πάνω αποφάσεων. Αν συ-
ντρέχει η επιβαρυντική περίσταση της παραγράφου 2 ε-
πιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρη-
µατική ποινή.

Άρθρο 244
Παράνοµη βεβαίωση ή είσπραξη 

δικαιωµάτων του Δηµοσίου

Υπάλληλος που εν γνώσει βεβαιώνει ή εισπράττει φό-
ρους, δασµούς, τέλη ή άλλα φορολογήµατα, δικαστικά
έξοδα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα του Δηµοσίου
που δεν οφείλονται τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη
ή χρηµατική ποινή.

Άρθρα 245 - 250
(Καταργούνται)

Άρθρο 251
Παραβίαση δικαστικού απορρήτου

1. Όποιος καλείται κατά νόµο να ασκήσει δικαστικά
καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν µε οποιονδήποτε τρόπο
γνωστοποιεί σε άλλον, αφήνει να περιέλθει στην κατοχή
ή γνώση άλλου, ανακοινώνει ή διαδίδει δικαστικό απόρ-
ρητο, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν µε
την πράξη σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε
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άλλον οποιοδήποτε όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλ-
λεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική
ποινή. Η παράβαση αυτή τιµωρείται και αν τελέστηκε µε-
τά την αποχώρηση από την υπηρεσία.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και εκείνος στον οποίο
το δικαστικό απόρρητο ήταν προσιτό λόγω της υπηρε-
σίας του ή της συµµετοχής του στη διαδικασία ως δικη-
γόρου ή διαδίκου. 

3. Το δικαστικό απόρρητο κατά το άρθρο αυτό αφορά
γεγονότα, έγγραφα ή πληροφορίες όταν αυτά σχετίζο-
νται µε: α) συνεδρίαση δικαστικού συµβουλίου, β) διά-
σκεψη ή µυστική ψηφοφορία, γ) πράξεις που διενεργού-
νται στη διάρκεια της ανάκρισης, δ) συνεδρίαση δικαστη-
ρίου που έχει διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών, όταν
από τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων της προκαλείται
κίνδυνος προσβολής άλλου ή ε) στοιχεία που σχετίζο-
νται µε διαιτησία ή διαµεσολάβηση, όταν η δηµοσιοποίη-
σή τους δηµιουργεί κίνδυνο προσβολής του ενός µέ-
ρους.

Άρθρο 252
Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

1. Υπάλληλος που κατά παράβαση των καθηκόντων
του γνωστοποιεί σε άλλον απόρρητα που του εµπιστεύ-
τηκαν ή γνωρίζει λόγω της υπηρεσίας του, τιµωρείται µε
φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Η παράβαση αυτή τιµω-
ρείται και αν τελέστηκε µετά την αποχώρηση του υπαλ-
λήλου από την υπηρεσία. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και εκείνος που χρησι-
µοποιεί το υπηρεσιακό απόρρητο εν γνώσει της προέ-
λευσής του, µε σκοπό να βλάψει το κράτος ή άλλον. 

3. Το υπηρεσιακό απόρρητο κατά το άρθρο αυτό αφο-
ρά έγγραφα ή πληροφορίες που µε νόµο ή απόφαση της
αρµόδιας αρχής έχουν χαρακτηριστεί εµπιστευτικά. 

Άρθρο 253
(Καταργείται)

Άρθρο 254
Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης

Υπάλληλος για τον οποίο υπάρχει νόµιµος λόγος να ε-
ξαιρεθεί σε κάποια υπόθεση και που εν γνώσει του απο-
σιωπά το περιστατικό αυτό και ενεργεί σ' αυτήν την υπό-
θεση, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή, αν η αποσιώπηση έγινε µε σκοπό την αθέµιτη ω-
φέλεια του ίδιου ή άλλου ή τη βλάβη άλλου. Επιβάλλεται
φυλάκιση ή χρηµατική ποινή, όταν η πράξη τελείται από
δικαστικό λειτουργό ή διαιτητή. 

Άρθρο 255
Αθέµιτη συµµετοχή

Υπάλληλος που άµεσα ή έµµεσα και ιδίως χρησιµοποι-
ώντας άλλο πρόσωπο ή µε πράξεις συγκαλυµµένες, πή-
ρε µέρος σε πλειστηριασµό, µίσθωση, δηµοπρασία ή σε
οποιαδήποτε άλλη πράξη στην οποία ασκεί τα υπηρεσια-
κά του καθήκοντα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη
και χρηµατική ποινή. 

Άρθρα 256 - 258
(Καταργούνται)

Άρθρο 259
Παράβαση καθήκοντος

Υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα
της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό
του ή σε άλλον παράνοµο όφελος ή να βλάψει το κράτος
ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηµατική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλ-
λη ποινική διάταξη. 

Άρθρο 260
Ανυποταξία σε πολιτική αρχή

Στρατιωτικός διοικητής, αξιωµατικός ή υπαξιωµατικός
ή αστυνοµικός υπάλληλος ο οποίος παραλείπει να συ-
γκεντρώσει και να χρησιµοποιήσει την ένοπλη ή αστυνο-
µική δύναµη που έχει στις διαταγές του, αν και η αρµό-
δια πολιτική αρχή τον κάλεσε νόµιµα να το πράξει, τιµω-
ρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή.

Άρθρα 261 - 262
(Καταργούνται)

Άρθρο 263
Παρεπόµενες ποινές 

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235, 237, 239, 242,
243, η αµετάκλητη καταδίκη του υπαιτίου συνεπάγεται
αυτοδικαίως έκπτωση από τη δηµόσια θέση και τα αξιώ-
µατα που κατέχει. 

2. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρµόζεται αναλόγως
σε όλα τα εγκλήµατα των άρθρων 239 έως 260, καθώς
και του άρθρου 396, εφόσον έχουν προσπορίσει στους
υπαιτίους περιουσιακά οφέλη.

Άρθρο 263Α
Ευνοϊκά µέτρα

1. Οι πράξεις των άρθρων 236 παρ. 1, 2 και 3 και 237
παρ. 2 και 3 και 396 παρ. 1 µένουν ατιµώρητες αν ο υπαί-
τιος, µε δική του θέληση και πριν εξετασθεί ως ύποπτος
ή κατηγορούµενος για την πράξη του, την αναγγείλει
στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε
ανακριτικό υπάλληλο ή άλλη αρµόδια αρχή, εγχειρίζο-
ντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσε-
ται σχετική έκθεση.

2. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παρ. 1,
2 και 3 και 237 παρ. 2 και 3 ή ο συµµέτοχος στις πράξεις
των άρθρων 235 παρ. 1, 2 και 3, 237 παρ. 1 και 239 έως
261, καθώς και του άρθρου 390, όταν τελείται από υπάλ-
ληλο, συµβάλει ουσιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή,
στην αποκάλυψη της συµµετοχής υπαλλήλου στις πρά-
ξεις αυτές, τιµωρείται µε ποινή µειωµένη στο µέτρο του
άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την
αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα αν
συντρέχουν οι όροι του άρθρου 99. Το Συµβούλιο Πληµ-
µελειοδικών µε βούλευµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του αρµοδίου εισαγγελέα, διατάσσει την ανα-
στολή της ασκηθείσας ποινικής δίωξης κατά του υπαιτί-
ου για ορισµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να επι-
βεβαιωθεί η αλήθεια των εισφερόµενων στοιχείων. Την
αναστολή της δίωξης µπορεί να διατάξει και το δικαστή-
ριο, εφόσον τα στοιχεία εισφέρονται µέχρι την έκδοση
απόφασης σε δεύτερο βαθµό. Με το ίδιο βούλευµα ή α-
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πόφαση µπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάστα-
ση των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν
επιβληθεί. Αν µετά την αναστολή της ποινικής δίωξης
προκύψει ότι τα εισφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία
δεν ήσαν επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά
του υπαλλήλου, το σχετικό βούλευµα ή απόφαση ανακα-
λείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα
ποινική δίωξη.

3. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων
των άρθρων 235 έως 261, καθώς και του άρθρου 390, ή
συµµέτοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συµβάλλει ου-
σιωδώς, µε αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της
συµµετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, τι-
µωρείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται κα-
τέχει θέση ανώτερη της δικής του και ο ίδιος έχει µετα-
βιβάσει στο Δηµόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έ-
χει αποκτήσει, αµέσως ή εµµέσως, από την τέλεση ή τη
συµµετοχή στην τέλεση των παραπάνω εγκληµάτων. Αν
κατ` εξαίρεση η µεταβίβαση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί
µέχρι το στάδιο της επιµέτρησης της ποινής, το δικαστή-
ριο µπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής κρίση
του, διακόπτοντας προς τούτο τη διαδικασία για ορισµέ-
νη ηµεροµηνία και χωρίς το χρονικό περιορισµό του άρ-
θρου 352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Στην
περίπτωση αυτή ορίζει και τις συγκεκριµένες µεταβιβά-
σεις ή άλλες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο
δράστης για να τύχει του σχετικού ευεργετήµατος. Με
την απόφαση περί διακοπής της δίκης το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει και την άρση ή την αντικατάσταση
των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού που έχουν επι-
βληθεί.

4. α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκληµάτων
των άρθρων 235 έως 261, 390 και 396 ή πράξεων νοµι-
µοποίησης εσόδων που προέρχονται άµεσα από τις συ-
γκεκριµένες εγκληµατικές δραστηριότητες, εισφέρει α-
ποδεικτικά στοιχεία για τη συµµετοχή στις πράξεις αυ-
τές προσώπων που διατελούν ή διατέλεσαν µέλη της
Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συµβούλιο, µε
βούλευµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγ-
γελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε βά-
ρος του ποινικής δίωξης και την αµελλητί παραποµπή
της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω αναστολή
µπορεί να διατάξει το δικαστήριο και όταν τα στοιχεία ει-
σφέρονται µέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθ-
µό. Με το ίδιο βούλευµα ή απόφαση µπορεί να διαταχθεί
και η άρση ή η αντικατάσταση των µέτρων δικονοµικού
καταναγκασµού που έχουν ταχθεί.

β) Αν η Βουλή κρίνει, σύµφωνα µε τη διάταξη της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, ότι τα
στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίω-
ξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού, το βούλευµα ή η
απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη
συνεχίζεται. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινι-
κής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το
άρθρο 86 του Συντάγµατος, σε περίπτωση καταδίκης α-
πό το Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούµενο εδάφιο
συµµέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιµω-
ρείται µε ποινή µειωµένη στο µέτρο του άρθρου 44 παρ.
2. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέ-
λεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 2.

5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυ-
νατή λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στο άρθρο 86 παρ. 3 εδ. β΄ του Συντάγµατος,
στον κατηγορούµενο επιβάλλεται ποινή µειωµένη στο
µέτρο του άρθρου 44 παρ. 2. Το δικαστήριο µπορεί να
διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής,
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Άρθρο 264
Εµπρησµός

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιµωρείται: α) µε φυλά-
κιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυ-
ψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα, β) µε κάθειρξη έ-
ως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για
άνθρωπο, γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοι-
χείων α΄ ή  β΄ η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε
εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα
τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου, δ) µε κάθειρξη του-
λάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄
η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο άλλου. Αν προ-
κλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικα-
στήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά από την ο-
ποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άν-
θρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή. 

Άρθρο 265
Εµπρησµός σε δάση

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκτα-
ση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που έχει νό-
µιµα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, τιµωρείται: α) µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή,
β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε
κίνδυνος για άνθρωπο, γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτω-
ση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σηµαντική
βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως α-
ποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου ή η φω-
τιά εξαπλώθηκε σε µεγάλη έκταση, δ) µε κάθειρξη του-
λάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄
η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν προ-
κλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικα-
στήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό
του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος επιβάλ-
λεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 

3. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου
προκαλεί από αµέλεια την πυρκαγιά σε δάσος ή δασική
έκταση κατά την έννοια του νόµου ή σε έκταση που έχει
νόµιµα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα τιµωρείται µε
φυλάκιση. 

Άρθρα 266-267 
(καταργούνται)
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Άρθρο 268
Πληµµύρα

1. Όποιος προξενεί πληµµύρα τιµωρείται: α) µε φυλά-
κιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυ-
ψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα, β) µε κάθειρξη έ-
ως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για
άνθρωπο, γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοι-
χείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη σε ε-
γκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσµα τη
βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου, δ) µε κάθειρξη τουλά-
χιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η
πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν προκλή-
θηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστή-
ριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου προκαλεί από αµέλεια την πληµµύρα από την ο-
ποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άν-
θρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή. 

Άρθρο 269
(Καταργείται)

Άρθρο 270
Έκρηξη

1. Όποιος προξενεί έκρηξη µε οποιοδήποτε τρόπο, και
ιδίως µε την χρήση εκρηκτικών υλών, τιµωρείται: α) µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη
προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα, β) µε κά-
θειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυ-
νος για άνθρωπο, γ) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση των
στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σηµαντική βλάβη
σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλε-
σµα τη βαριά σωµατική βλάβη ανθρώπου, δ) µε κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχεί-
ου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν
προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το
δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου προκαλεί από αµέλεια την έκρηξη από την οποία
προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άνθρωπο,
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 271 
(Καταργείται) 

Άρθρο 272
Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

1. Όποιος κατασκευάζει, προµηθεύεται ή κατέχει ε-
κρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόµβες από τις οποίες µπο-
ρεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. 

2. Ο δράστης δεν τιµωρείται αν πριν εξεταστεί από τις
αρχές παρέδωσε µε τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω
υλικά ή αντικείµενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα
αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε µε άλλο τρό-
πο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών. 

Άρθρο 273
Κοινώς επικίνδυνη βλάβη

1. Όποιος καταστρέφει ή προξενεί βλάβη σε πράγµα
δικό του ή ξένο, κινητό ή ακίνητο, όπως ηλεκτρικές ε-
γκαταστάσεις, οικοδοµικά ή άλλα έργα για την προστα-
σία από φυσικές και άλλες καταστροφές, τιµωρείται: α)
µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν από την
πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα, β)
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη
προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) µε κάθειρξη έως δέ-
κα έτη αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε
ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ή τον θάνατο
άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού αν-
θρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει κάθειρξη του-
λάχιστον δέκα ετών. 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου προκαλεί από αµέλεια την καταστροφή ή τη
βλάβη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγ-
µατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έ-
τη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 274
(καταργείται) 

Άρθρο 275
Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων

1. Όποιος σε µεταλλεία, σε εργοστάσια ή σε άλλες ερ-
γασίες που η λειτουργία τους είναι επικίνδυνη για τη
ζωή των εργαζοµένων, καταστρέφει ή µε οποιονδήποτε
τρόπο αχρηστεύει εγκαταστάσεις που ασφαλίζουν από
αυτόν τον κίνδυνο ή διακόπτει τη λειτουργία τους, τιµω-
ρείται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρη-
µατική ποινή αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κίν-
δυνος για άνθρωπο, β) µε κάθειρξη αν στην περίπτωση
του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά
σωµατική βλάβη, γ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών
αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως α-
ποτέλεσµα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος
µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να ε-
πιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου προκαλεί από αµέλεια την καταστροφή, την α-
χρήστευση ή τη διακοπή της λειτουργίας ασφαλιστικής
εγκατάστασης από την οποία προέκυψε κίνδυνος, τιµω-
ρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 276 
(Καταργείται)

Άρθρο 277
Πρόκληση ναυαγίου

1. Όποιος προκαλεί τη βύθιση ή την προσάραξη πλοίου
τιµωρείται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν
από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα
πράγµατα, β) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πρά-
ξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) µε κάθειρξη αν
στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκά-

38



λεσε σηµαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλει-
ας ή είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη αν-
θρώπου, δ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην
περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλε-
σµα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγά-
λου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβά-
λει ισόβια κάθειρξη.

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου προκαλεί από αµέλεια τη βύθιση ή την προσάρα-
ξη πλοίου από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα
πράγµατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 278
(Καταργείται)

Άρθρο 279
Δηλητηρίαση πραγµάτων προορισµένων 

για χρήση από το κοινό

1. Όποιος δηλητηριάζει: α) πηγές, πηγάδια, βρύσες ή
άλλες διοχετεύσεις ή δεξαµενές νερού, β) τρόφιµα, πο-
τά ή άλλα πράγµατα που είναι προορισµένα για πώληση
ή για χρήση από το κοινό των οποίων η χρήση µπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, τιµωρείται µε κάθειρ-
ξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. Με την ίδια ποινή
τιµωρείται και όποιος εισάγει σε κάποιο από αυτά άλλες
ύλες που µπορούν να προκαλέσουν το ίδιο αποτέλεσµα.
Με την ίδια ποινή τιµωρείται επίσης όποιος κατέχει προς
πώληση, πωλεί ή θέτει µε οποιοδήποτε τρόπο σε κυκλο-
φορία τα υπό στοιχείο β΄ πράγµατα.

2. Οι πράξεις της παραγράφου 1 τιµωρούνται α) µε κά-
θειρξη αν είχαν ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλά-
βη, β) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν είχαν ως α-
ποτέλεσµα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος
µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να ε-
πιβάλει ισόβια κάθειρξη.

3. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 πράττει
από αµέλεια και προκαλεί τον κίνδυνο ή προκαλεί από α-
µέλεια τη δυνατότητα κινδύνου, τιµωρείται µε φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρα 280 - 284
(Καταργούνται)

Άρθρο 285
Παραβίαση µέτρων για την πρόληψη ασθενειών 

1. Όποιος παραβιάζει τα µέτρα που έχει διατάξει ο νό-
µος ή η αρµόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η
διάδοση µιας µεταδοτικής ασθένειας τιµωρείται: α) µε
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν από την
πράξη µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β)
µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή αν από την πράξη µπο-
ρεί να προκύψει κίνδυνος µετάδοσης της ασθένειας σε
αόριστο αριθµό ανθρώπων. 

2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσµα µεταδοθεί η α-
σθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών και χρηµατική ποινή, και αν είχε ως αποτέλε-
σµα να µεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έ-
ως δέκα έτη. 

3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλ-
λου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν

προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων, το
δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παρα-
βιάζει τα µέτρα από αµέλεια, τιµωρείται: α) στην περί-
πτωση του στοιχείου α΄ µε χρηµατική ποινή ή παροχή
κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοι-
χείου β΄ µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 286
Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής

1. Όποιος κατά την εκπόνηση µελέτης ή τη διεύθυνση
ή την εκτέλεση οικοδοµικού ή άλλου ανάλογου έργου ή
κατεδάφισης ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισµέ-
νους τεχνικούς κανόνες, τιµωρείται: α) µε φυλάκιση του-
λάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή αν από την
πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) µε
κάθειρξη αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη
είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη, γ) µε κά-
θειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του
στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλ-
λου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώ-
πων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου παραβιάζει από αµέλεια τους κοινώς αναγνωρι-
σµένους τεχνικούς κανόνες τιµωρείται µε φυλάκιση έως
δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

3. Η παραγραφή των εγκληµάτων της παραγράφου 1
στοιχεία β΄ και γ΄ αρχίζει από την επέλευση του θανά-
του ή της βαριάς σωµατικής βλάβης και πάντως δεν µπο-
ρεί να υπερβεί τα τριάντα έτη από την παραβίαση των
κανόνων. 

Άρθρο 287
(Καταργείται)

Άρθρο 288
Παρεµπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου 
και παράλειψη οφειλόµενης βοήθειας

1. Όποιος µαταιώνει ή δυσχεραίνει την ενέργεια που
είναι αναγκαία για να αποτραπεί ή να κατασταλεί ένας
κοινός κίνδυνος που υπάρχει ή που επίκειται για τη ζωή
ή την υγεία ανθρώπου ή για ξένες ιδιοκτησίες τιµωρείται
µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος σε περίπτωση δυστυχήµατος ή κοινού κιν-
δύνου ή κοινής ανάγκης δεν προσφέρει τη βοήθεια που
του ζητήθηκε και που µπορούσε να προσφέρει, χωρίς ο ί-
διος να διατρέξει ουσιώδη κίνδυνο, τιµωρείται µε χρηµα-
τική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

Άρθρο 289
Έµπρακτη µετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 των άρθρων
264, 268, 270, 273, 275, 277 και 286 και της παραγράφου
3 του άρθρων 265, 279 και 285 ο υπαίτιος δεν τιµωρείται
αν µε τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή µε τη γρή-
γορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορµή για
την αποτροπή του. 

2. Στις περιπτώσεις των εγκληµάτων του παρόντος κε-
φαλαίου το δικαστήριο µπορεί να κρίνει την πράξη ατι-
µώρητη αν ο υπαίτιος µε τη θέλησή του αποτρέψει την ε-
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ξέλιξη του κινδύνου ή µε τη γρήγορη αναγγελία του
προς τις αρχές δώσει αφορµή για την αποτροπή της. 

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 290
Επικίνδυνες παρεµβάσεις στην οδική συγκοινωνία

1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινω-
νίας στους δρόµους: 
α) µε καταστροφή, βλάβη ή µετακίνηση εγκαταστάσε-

ων ή οχηµάτων, 
β) µε τοποθέτηση ή διατήρηση εµποδίων, 
γ) µε αλλοίωση σηµείων ή σηµάτων ή µε τοποθέτηση ή

διατήρηση εσφαλµένων σηµείων ή σηµάτων, ή 
δ) µε άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της

συγκοινωνίας πράξεις, τιµωρείται: αα) µε φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν από την πράξη προέκυψε
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα, ββ) µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε
κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν
στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη είχε ως
αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη άλλου ή προκάλε-
σε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) µε κάθειρ-
ξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοι-
χείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.
Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώπων,
το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου προκαλεί από αµέλεια τη διατάραξη της ασφά-
λειας της συγκοινωνίας από την οποία προέκυψε κοινός
κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άνθρωπο, τιµωρείται
µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 290Α 
Επικίνδυνη οδήγηση

1.Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόµους ή στις
πλατείες: 
α) οδηγεί όχηµα µολονότι δεν είναι σε θέση να το πρά-

ξει µε ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύµα-
τος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωµατικής ή
πνευµατικής εξάντλησης, ή β) οδηγεί όχηµα σε εθνικές ή
περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύµα της εκά-
στοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόµους, πεζοδρόµια ή
πλατείες, ή οδηγεί όχηµα που είναι τεχνικά ανασφαλές
ή µε ανασφαλή τρόπο φορτωµένο ή προβαίνει κατά την
οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγµούς ή µετέχει σε αυτο-
σχέδιους αγώνες, τιµωρείται, αν δεν προβλέπονται βα-
ρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις: 
αα) µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν α-

πό την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγ-
µατα, ββ) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από
την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) µε κά-
θειρξη έως δέκα έτη αν στην περίπτωση των στοιχείων
α΄ ή β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική
βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστά-

σεις, δδ) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην
περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλε-
σµα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγά-
λου αριθµού ανθρώπων, το δικαστήριο µπορεί να επιβά-
λει ισόβια κάθειρξη. 

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου οδηγεί επικίνδυνα από αµέλεια και από την πρά-
ξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµα-
τα ή για άνθρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 291 
Επικίνδυνες παρεµβάσεις στη συγκοινωνία µέσων
σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών

1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινω-
νίας µέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών 
α) µε καταστροφή, βλάβη ή µετακίνηση εγκαταστάσε-

ων ή συγκοινωνιακών µέσων, 
β) µε τοποθέτηση ή διατήρηση εµποδίων, 
γ) µε αλλοίωση σηµείων ή σηµάτων ή µε τοποθέτηση ή

διατήρηση εσφαλµένων σηµείων ή σηµάτων, ή 
δ) µε παραβίαση των κανόνων τεχνικού ελέγχου ή α-

σφαλούς φόρτωσης των συγκοινωνιακών µέσων, 
ε) µε άλλες, εξίσου επικίνδυνες, για την ασφάλεια της

συγκοινωνίας πράξεις 
τιµωρείται: αα) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους

αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα
πράγµατα, ββ) µε κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την
πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) µε κάθειρξη
αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη είχε
ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ή προκάλεσε
βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, δδ) µε κά-
θειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του
στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλ-
λου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος µεγάλου αριθµού ανθρώ-
πων, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 

2. Με τις ίδιες ποινές κατά τις διακρίσεις των στοιχεί-
ων α΄ έως δ΄ της προηγούµενης παραγράφου τιµωρεί-
ται, εάν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλ-
λες διατάξεις, όποιος οδηγεί όχηµα σταθερής τροχιάς ή
κυβερνά πλοίο ή αεροπλάνο χωρίς να είναι σε θέση να
το πράξει µε ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινο-
πνεύµατος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωµα-
τικής ή πνευµατικής εξάντλησης. 

3. Όποιος στις περιπτώσεις των προηγούµενων παρα-
γράφων από αµέλεια προκαλεί τη διατάραξη της ασφά-
λειας της συγκοινωνίας ή οδηγεί επικίνδυνα και έτσι
προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγµατα ή για άν-
θρωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή.

Άρθρο 292 
Παρακώλυση συγκοινωνιών

1. Όποιος παρεµποδίζει ή διαταράσσει σε µεγάλη έ-
κταση ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία των
κοινόχρηστων συγκοινωνιακών µέσων, και ιδίως µέσων
σταθερής τροχιάς, πλοίου, αεροπλάνου ή λεωφορείου,
τιµωρείται µε φυλάκιση. 

2. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται
χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 
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ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Άρθρο 292 Α 
Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας 
των τηλεφωνικών επικοινωνιών

1. Όποιος χωρίς δικαίωµα αποκτά πρόσβαση σε σύνδε-
ση ή σε δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύ-
στηµα υλικού ή λογισµικού, που χρησιµοποιείται για την
παροχή τέτοιων υπηρεσιών, και µε τον τρόπο αυτόν θέ-
τει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινω-
νιών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
και χρηµατική ποινή. Αν ο υπαίτιος της πράξης του προη-
γούµενου εδαφίου είναι ο εργαζόµενος ή συνεργάτης
του παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας, τιµωρείται µε φυ-
λάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόµιµος εκ-
πρόσωπος αυτού, ο οποίος παραβιάζει διάταξη κανονι-
σµού της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών (ΑΔΑΕ) ή όρο της Γενικής Άδειας ή του δικαι-
ώµατος χρήσης ραδιοσυχνότητας ή του δικαιώµατος
χρήσης αριθµού, που αναφέρονται στην ασφάλεια των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόµιµος εκ-
πρόσωπος αυτού ή ο κατά τον νόµο υπεύθυνος για τη
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, που παρα-
λείπει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή
πράξης της παραγράφου 1, τιµωρείται µε φυλάκιση του-
λάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή, εφόσον η πράξη
τελέστηκε ή έγινε απόπειρα τέλεσής της, ανεξάρτητα αν
θα τιµωρηθεί ο υπαίτιος.

4. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγούµενων πα-
ραγράφων είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή
σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέ-
σει περιουσιακή ζηµία σε άλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή. Εφόσον το
συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το πο-
σό των 120.000 ευρώ, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη
έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. Αν από τις πράξεις
των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να τεθούν σε
κίνδυνο θεµελιώδεις αρχές και θεσµοί του Πολιτεύµα-
τος, όπως µνηµονεύονται στο άρθρο 134 Α του Ποινικού
Κώδικα ή απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του
κράτους ή στην ασφάλεια εγκαταστάσεων κοινής ωφέ-
λειας, επιβάλλεται κάθειρξη.

5. Όποιος αθέµιτα διαθέτει στο εµπόριο ή µε άλλον
τρόπο προσφέρει προς εγκατάσταση ειδικά τεχνικά µέ-
σα για την τέλεση των πράξεων της παραγράφου 1 ή δη-
µόσια διαφηµίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την
τέλεσή τους τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρη-
µατική ποινή.

Άρθρο 292Β 
Παρακώλυση λειτουργίας 

πληροφοριακών συστηµάτων

1. Όποιος χωρίς δικαίωµα παρεµποδίζει σοβαρά ή δια-
κόπτει τη λειτουργία συστήµατος πληροφοριών µε την
εισαγωγή, διαβίβαση, διαγραφή, καταστροφή, αλλοίωση
ψηφιακών δεδοµένων ή µε αποκλεισµό της πρόσβασης
στα δεδοµένα αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατι-
κή ποινή.

2. Η πράξη της πρώτης παραγράφου τιµωρείται: α) µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή,
αν τελέστηκε µε τη χρήση εργαλείου που έχει σχεδια-
στεί κατά κύριο λόγο για πραγµατοποίηση επιθέσεων
που επηρεάζουν µεγάλο αριθµό συστηµάτων πληροφο-
ριών ή επιθέσεων που προκαλούν σοβαρές ζηµίες και ι-
δίως επιθέσεων που προκαλούν µεγάλης έκτασης ή για
µεγάλο χρονικό διάστηµα διατάραξη των υπηρεσιών των
συστηµάτων πληροφοριών, οικονοµική ζηµιά ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας ή σηµαντική απώλεια δεδοµένων, β) µε
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή, αν
προκάλεσε σοβαρές ζηµίες και ιδίως µεγάλης έκτασης ή
για µεγάλο χρονικό διάστηµα διατάραξη των υπηρεσιών
των συστηµάτων πληροφοριών, οικονοµική ζηµία ιδιαίτε-
ρα µεγάλης αξίας ή σηµαντική απώλεια δεδοµένων και
γ) µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική
ποινή, αν τελέστηκε κατά συστηµάτων πληροφοριών
που αποτελούν µέρος υποδοµής για την προµήθεια του
πληθυσµού µε ζωτικής σηµασίας αγαθά ή υπηρεσίες. Ως
ζωτικής σηµασίας αγαθά ή υπηρεσίες νοούνται ιδίως η ε-
θνική άµυνα, η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι µεταφορές και
η ενέργεια.

Άρθρο 292Γ

Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή τιµωρεί-
ται όποιος χωρίς δικαίωµα και µε σκοπό τη διάπραξη των
εγκληµάτων του άρθρου 292Β παράγει, πωλεί, προµη-
θεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέµει ή µε άλ-
λο τρόπο διακινεί: α) συσκευές ή προγράµµατα υπολογι-
στή, σχεδιασµένα ή προσαρµοσµένα κυρίως για το σκο-
πό της διάπραξης των εγκληµάτων του άρθρου 292 Β, β)
συνθηµατικά ή κωδικούς πρόσβασης ή άλλα παρεµφερή
δεδοµένα µε τη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να α-
ποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή µέρος ενός πληροφο-
ριακού συστήµατος.

Άρθρο 292Δ
Προσβολές του απορρήτου 

των τηλεπικοινωνιών του κοινού

1. Όποιος χωρίς δικαίωµα αποκτά πρόσβαση σε σύνδε-
ση ή σε δίκτυο παροχής στο κοινό υπηρεσιών τηλεφω-
νίας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή σε σύστηµα υλικού ή
λογισµικού που χρησιµοποιείται για την παροχή τέτοιων
υπηρεσιών, εάν από την πράξη µπορεί να προκύψει κοι-
νός κίνδυνος για το απόρρητο του περιεχοµένου τηλε-
φωνικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των στοιχείων
της θέσης ή κίνησης αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση του-
λάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή. 

2. Αν ο δράστης της πράξης της προηγούµενης παρα-
γράφου είναι πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ηλε-
κτρονικής επικοινωνίας ή νόµιµος εκπρόσωπος αυτού ή
µέλος της διοίκησης ή υπεύθυνος της διασφάλισης του
απορρήτου ή εργαζόµενος ή συνεργάτης του παρόχου ή
αποβλέπει να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον
παράνοµο περιουσιακό όφελος επιβάλλεται φυλάκιση
τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή.

Άρθρο 292Ε
Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών

1. Όποιος παρεµποδίζει ή διαταράσσει σε µεγάλη έ-
κταση ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία ε-
γκατάστασης παροχής στο κοινό υπηρεσιών τηλεφωνίας
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ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως του διαδικτύου
µε αθέµιτη παρέµβαση σε πράγµα ή σε σύστηµα πληρο-
φοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδοµένα που εξυπηρετούν τη
λειτουργία αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
ενός έτους και χρηµατική ποινή. 

2. Η παράγραφος 2 του προηγούµενου άρθρου εφαρ-
µόζεται και για την πράξη της παραγράφου 1.

3. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται
χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

Άρθρο 293
Παρακώλυση της λειτουργίας 

άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

1. Όποιος παρεµποδίζει ή διαταράσσει σε µεγάλη έ-
κταση ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία ε-
γκατάστασης που εξυπηρετεί την παροχή στο κοινό: 
α) ταχυδροµικών υπηρεσιών, 
β) νερού, φωτισµού, φυσικού αερίου, θερµότητας ή κι-

νητήριας δύναµης µε αθέµιτη παρέµβαση σε πράγµα ή
σε σύστηµα πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδοµένα
που εξυπηρετούν τη λειτουργία της εγκατάστασης, τι-
µωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρη-
µατική ποινή. 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 292Β εφαρµόζεται και
για την πράξη της παραγράφου 1. 

3. Αν από την πράξη προκλήθηκε κατάσταση κοινής α-
νάγκης, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. 

4. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται φυ-
λάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρα 294 – 297 
(καταργούνται)

Άρθρο 298
Έµπρακτη µετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

1. Η διάταξη του άρθρου 289 παρ. 1 έχει ανάλογη ε-
φαρµογή και στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 των
άρθρων 290, 290 Α, 291, 292. 

2. Η διάταξη του άρθρου 289 παρ. 2 έχει ανάλογη ε-
φαρµογή και στα εγκλήµατα αυτού του κεφαλαίου.

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Άρθρο 299
Ανθρωποκτονία µε δόλο

1. Όποιος σκότωσε άλλον τιµωρείται µε κάθειρξη ισό-
βια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. 

2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρα-
σµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται κάθειρξη. 

Άρθρο 300
Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση

Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστε-
ρα από σπουδαία και επίµονη απαίτηση του θύµατος και
από οίκτο γι' αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια τι-
µωρείται µε φυλάκιση. 

Άρθρο 301
Συµµετοχή σε αυτοκτονία

Όποιος κατέπεισε άλλον να αυτοκτονήσει, αν τελέ-
στηκε η αυτοκτονία ή έγινε απόπειρά της, καθώς και ό-
ποιος έδωσε βοήθεια κατά την τέλεσή της, η οποία δια-
φορετικά δεν θα ήταν εφικτή, τιµωρείται µε φυλάκιση. 

Άρθρο 302
Ανθρωποκτονία από αµέλεια

Όποιος από αµέλεια σκότωσε άλλον, τιµωρείται µε φυ-
λάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 

Άρθρο 303
Παιδοκτονία

Μητέρα που µε πρόθεση σκότωσε το παιδί της κατά ή
µετά τον τοκετό, αλλά ενώ εξακολουθούσε ακόµη η δια-
τάραξη του οργανισµού της από αυτόν, τιµωρείται µε κά-
θειρξη έως δέκα έτη. 

II. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

Άρθρο 304
Διακοπή της κύησης

1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει
την κύησή της τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

2. Όποιος µε τη συναίνεση της εγκύου ή των προσώ-
πων που έχουν τη γονική µέριµνα ή επιµέλειά της αν αυ-
τή είναι ανίκανη να συναινέσει, διακόπτει την εγκυµοσύ-
νη της, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή και αν ενεργεί κατ’ επάγγελµα, µε φυλάκιση του-
λάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή. Με την ίδια ποι-
νή, µειωµένη κατά το µέτρο του άρθρου 83, τιµωρείται
και όποιος προµηθεύει σε έγκυο τα µέσα για τη διακοπή
της εγκυµοσύνης της, εφόσον έγινε τουλάχιστον από-
πειρα αυτής. 

3. Έγκυος που µετά την εικοστή τέταρτη εβδοµάδα
της κύησης διακόπτει την εγκυµοσύνη της ή επιτρέπει
σε άλλον να την διακόψει τιµωρείται µε φυλάκιση έως έ-
ξι µήνες ή χρηµατική ποινή. 

4. Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυ-
µοσύνης που ενεργείται από την έγκυο ή µε τη συναίνε-
ση των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2
από γιατρό µαιευτήρα γυναικολόγο µε τη συµµετοχή α-
ναισθησιολόγου, σε οργανωµένη νοσηλευτική µονάδα,
αν συντρέχει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Δεν έχουν συµπληρωθεί δώδεκα εβδοµάδες εγκυ-

µοσύνης. 
β) Η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, αποπλά-

νησης ανήλικης, αιµοµιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανί-
κανης να αντισταθεί και δεν έχουν συµπληρωθεί δεκαεν-
νέα εβδοµάδες εγκυµοσύνης. 
γ) Έχουν διαπιστωθεί, µε τα µέσα προγεννητικής διά-

γνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του εµβρύου που
επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού ή υπάρχει
αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυ-
νος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωµατικής ή ψυχι-
κής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική
βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρµόδιου γιατρού. 

5. Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή τιµω-
ρείται όποιος κατά την πραγµατοποίηση προγεννητικού
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ελέγχου µετά την εικοστή εβδοµάδα της κύησης ή κατά
τη διάρκεια του τοκετού και πριν από την εµφάνιση του
παιδιού στον εξωτερικό κόσµο, προκαλεί µε αµέλεια δια-
κοπή της κύησης ή βαριά βλάβη στο έµβρυο, που έχει ως
αποτέλεσµα τον θάνατο του νεογνού. 

Άρθρο 304A
Σωµατική βλάβη εµβρύου ή νεογνού

1. Όποιος βιαιοπραγεί σε βάρος εγκύου ή της χορηγεί
φάρµακα ή άλλες ουσίες, µε αποτέλεσµα να προκληθεί
βαριά βλάβη στο έµβρυο ή να εµφανίσει το νεογνό βαριά
πάθηση του σώµατος ή της διάνοιάς του, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Επιβάλλεται φυλάκι-
ση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή αν ο υπαίτιος έχει α-
µέλεια ως προς το αποτέλεσµα αυτό της πράξης του. 

2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή τιµω-
ρείται όποιος κατά την πραγµατοποίηση προγεννητικού
ελέγχου µετά την εικοστή εβδοµάδα της κύησης ή κατά
τη διάρκεια του τοκετού και πριν από την εµφάνιση του
παιδιού στον εξωτερικό κόσµο προκαλεί από αµέλειά
του βαριά βλάβη στο έµβρυο ή γίνεται υπαίτιος στο να
εµφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του σώµατος ή της
διάνοιάς του. 

Άρθρο 305
(Καταργείται)

ΙΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Άρθρο 306
Έκθεση

1. Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθη-
το, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο
που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση
να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να το µεταφέρει,
ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια τραυµάτισε, τιµωρεί-
ται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. 

2. Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα: α) βαριά σω-
µατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών
ετών, β) θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. 

Άρθρο 307
Παράλειψη προσφοράς βοήθειας

Όποιος παραλείπει να σώσει άλλον από κίνδυνο ζωής,
αν και µπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο της δικής του
ζωής ή υγείας, τιµωρείται φυλάκιση έως ένα έτος ή χρη-
µατική ποινή.

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 308
Σωµατική βλάβη

1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωµατική κάκωση ή βλά-
βη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηµατική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που
του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιµωρείται µε πα-
ροχή κοινωφελούς εργασίας. 

2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούµενης παρα-
γράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι δη-
µόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέ-
λεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς µε την
εκτέλεσή της, οπότε η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη. 

3. Η σωµατική βλάβη της παραγράφου 1 δεν είναι άδι-
κη, όταν επιχειρείται µε τη συναίνεση του παθόντος και
δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη. 

4. Ο υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 1 είναι δυ-
νατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν παρασύρθηκε
στην πράξη από δικαιολογηµένη αγανάκτηση, εξαιτίας
µιας αµέσως προηγούµενης πράξης που τέλεσε ο παθών
εναντίον του ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκλη-
ρή ή βάναυση. 

Άρθρο 309
Επικίνδυνη σωµατική βλάβη

Αν η πράξη του προηγούµενου άρθρου τελέστηκε µε
τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίν-
δυνο ζωής ή βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκι-
ση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 310
Βαριά σωµατική βλάβη

1. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωµατική βλάβη
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Aν ε-
πεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωµατικής βλάβης, τι-
µωρείται κάθειρξη έως δέκα έτη. 

2. Βαριά σωµατική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη
προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και µα-
κροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασµό ή αν τον ε-
µπόδισε σηµαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιµοποιεί
το σώµα ή τη διάνοιά του. 

Άρθρο 311
Θανατηφόρα σωµατική βλάβη

Αν η σωµατική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του
παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν ο υ-
παίτιος επιδίωκε τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος
επιβάλλεται κάθειρξη. 

Άρθρο 312
Σωµατική βλάβη αδυνάµων ατόµων

1. Όποιος προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υ-
γείας σε ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν µπορεί να υπε-
ρασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρί-
σκονται υπό την επιµέλεια ή την προστασία του δράστη
βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατά-
στασης, συνοικούν µε τον δράστη ή έχουν µαζί του σχέ-
ση εργασίας ή υπηρεσίας, τιµωρείται: α) για την πράξη
του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α΄, µε φυλάκιση τουλάχι-
στον ενός έτους, β) για την πράξη του άρθρου 309, µε
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, γ) για την πράξη του
άρθρου 310 παρ. 1 εδ. α΄, µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών και αν επεδίωκε την πρόκληση βαριάς σωµα-
τικής βλάβης, µε κάθειρξη και δ) για την πράξη του άρ-
θρου 311, µε κάθειρξη. 

2. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν η πράξη τελείται
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σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου ή σε βά-
ρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συµβίωσης. Η τέλε-
ση της πράξης σε βάρος εγκύου συνιστά επιβαρυντική
περίπτωση. 

3. Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης σε βάρος ανη-
λίκου κατά την παράγραφο 1 στοιχείο α΄ εξοµοιώνεται
και η τέλεση των πράξεων των προηγούµενων παραγρά-
φων ενώπιον ανηλίκου. 

4. Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης κατά την παρά-
γραφο 1 στοιχείο γ΄ εξοµοιώνεται και η µεθοδευµένη
πρόκληση έντονου σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξά-
ντλησης επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου ικα-
νού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως µε την πα-
ρατεταµένη αποµόνωση σε βάρος των προσώπων της
πρώτης παραγράφου. 

Άρθρο 313
Συµπλοκή

Αν εξαιτίας συµπλοκής ή επίθεσης που έγινε από πολ-
λούς επήλθε θάνατος ή βαριά σωµατική βλάβη ανθρώ-
που, καθένας από εκείνους που πήραν µέρος στη συ-
µπλοκή ή στην επίθεση τιµωρείται για µόνη τη συµµετο-
χή του σε αυτή µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή, εκτός αν έχει εµπλακεί χωρίς υπαιτιότητά του. 

Άρθρο 314
Σωµατική βλάβη από αµέλεια

1. Όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή
βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε παροχή κοινωφε-
λούς εργασίας ή χρηµατική ποινή ή φυλάκιση έως δύο έ-
τη. Αν η σωµατική βλάβη που προκλήθηκε είναι εντελώς
ελαφρά, επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή
χρηµατική ποινή. 

2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της προηγούµενης
παραγράφου απαιτείται έγκληση. Η δίωξη είναι αυτεπάγ-
γελτη αν ο υπαίτιος ήταν οδηγός οχήµατος ή υπόχρεος
λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του να κατα-
βάλει ιδιαίτερη επιµέλεια ή προσοχή. Όταν ο υπαίτιος ο-
δηγός οχήµατος δεν µεταφέρει επιβάτες ή πράγµατα µε
σκοπό βιοπορισµού, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγ-
γέλτως, ο εισαγγελέας όµως µε διάταξή του απέχει από
την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί
την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί
µετά την άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει ο-
ριστικά αυτήν.

Άρθρο 315

Όποιος καταπείθει γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτη-
ριασµό των γεννητικών της οργάνων τιµωρείται µε φυ-
λάκιση. 

ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(Καταργήθηκε)

Άρθρα 316 - 321
(Καταργήθηκαν)

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Άρθρο 322
Αρπαγή

1. Όποιος µε εξαπάτηση, βία ή απειλή βίας συλλαµβά-
νει, απάγει ή παράνοµα κατακρατεί άλλον, έτσι ώστε να
τον αποστερεί από την προστασία της πολιτείας και ι-
δίως όποιος περιάγει άλλον σε οµηρία ή σε άλλη παρό-
µοια κατάσταση στέρησης της ελευθερίας, τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η πράξη έγινε µε σκοπό να ε-
ξαναγκαστεί ο παθών ή κάποιος άλλος σε πράξη, παρά-
λειψη ή ανοχή για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωσή
του, επιβάλλεται κάθειρξη, εφόσον η πράξη δεν τιµωρεί-
ται βαρύτερα µε βάση τους κανόνες της συρροής.

2. Με κάθειρξη τιµωρείται η πράξη της παραγράφου 1
εδ. α΄, ακόµα κι όταν έγινε χωρίς τη χρήση των µέσων
που αναφέρονται σε αυτή, όταν τελείται από υπάλληλο
ή από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που ενεργούν µε
την άδεια, υποστήριξη ή συναίνεση κρατικής αρχής, ε-
φόσον ακολουθείται από άρνηση παραδοχής της στέρη-
σης της ελευθερίας ή από απόκρυψη της τύχης ή του τό-
που όπου βρίσκεται το θύµα (βίαιη εξαφάνιση). Αποτελεί
επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της πράξης σε βάρος
εγκύου, ανηλίκου ή ατόµου που δεν µπορεί να υπερασπί-
σει τον εαυτό του.

3. Τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, ό-
ποιος, ως προϊστάµενος, έδωσε εντολή για την τέλεση
της πράξης της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον αυ-
τή τελέστηκε ή έγινε απόπειρά της.

4. Όποιος ως προϊστάµενος δεν έλαβε όλα τα ανα-
γκαία και εύλογα µέτρα, εντός της εξουσίας του, για την
πρόληψη ή την καταστολή της τέλεσης µιας πράξης βίαι-
ης εξαφάνισης ή για την παραποµπή της πράξης αυτής
στις αρµόδιες αρχές προς έρευνα και ποινική δίωξη τι-
µωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, εάν η
πράξη του δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις
περί συµµετοχής. 

5. Η επίκληση των άρθρων 20 έως 25 δεν µπορεί να ά-
ρει τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων των παραγράφων
2 και 3. 

6. Η καταδίκη υπαλλήλου για τις πράξεις των παρα-
γράφων 2, 3 και 4 επισύρει αυτοδικαίως αποστέρηση της
θέσης που κατέχει. Εάν οι πράξεις αυτές τελούνται υπό
καθεστώς σφετερισµού του δηµοκρατικού πολιτεύµα-
τος, η προθεσµία της παραγραφής αρχίζει µόλις αποκα-
τασταθεί η νόµιµη εξουσία. 

Άρθρα 322Α – 323
(Καταργούνται)

Άρθρο 323Α
Εµπορία ανθρώπων

1. Όποιος µε τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων ε-
ξαναγκαστικών µέσων ή µε επιβολή ή κατάχρηση εξου-
σίας, στρατολογεί, απάγει, µεταφέρει, κατακρατεί παρά-
νοµα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαµβάνει άλλον µε
σκοπό την εκµετάλλευσή του, τιµωρείται µε κάθειρξη έ-
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ως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 
2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος και αν, για

να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, τελεί τις πράξεις της προη-
γούµενης παραγράφου αποσπώντας τη συναίνεση άλ-
λου µε τη χρήση απατηλών µέσων ή παρασύροντάς τον
εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση στην οποία βρί-
σκεται.

3. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται η πράξη
των προηγούµενων παραγράφων όταν: α) τελείται κατ’
επάγγελµα, β) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την
άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την ι-
διότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδή-
ποτε τρόπο στην πράξη, γ) συνδέεται µε την παράνοµη
είσοδο, παραµονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα ή
δ) είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του πα-
θόντος. Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,
αν η πράξη είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο. 

4. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµω-
ρείται η πράξη των παραγράφων 1 και 2 όταν στρέφεται
κατά ανηλίκου, ακόµα κι όταν τελείται χωρίς τη χρήση
των µέσων που αναφέρονται σε αυτές. Με τις ίδιες ποι-
νές τιµωρείται και όποιος, µε τα µέσα των παραγράφων
1 και 2 στρατολογεί ανήλικο µε σκοπό τη χρησιµοποίησή
του σε ένοπλες επιχειρήσεις. 

5. Η έννοια της «εκµετάλλευσης» στις προηγούµενες
παραγράφους περιλαµβάνει τον πορισµό παράνοµου πε-
ριουσιακού οφέλους από: α) την υπαγωγή του σε καθε-
στώς δουλείας ή σε παρεµφερείς προς τη δουλεία πρα-
κτικές, β) την υπαγωγή του σε καθεστώς ειλωτείας, γ)
την εργασία ή την επαιτεία του θύµατος (εργασιακή εκ-
µετάλλευση), δ) την τέλεση εγκληµατικών πράξεων από
αυτό, ε) την αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του
σώµατός του, στ) την τέλεση από αυτό γενετήσιων πρά-
ξεων, πραγµατικών ή προσποιητών, ή την παροχή εργα-
σίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη
γενετήσια διέγερση (γενετήσια εκµετάλλευση) ή ζ) τον
εξαναγκασµό του σε τέλεση γάµου. 

6. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική
ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει, χωρίς να χρησιµοποι-
εί τα µέσα των παραγράφων 1 και 2, προσλαµβάνει στην
εργασία του πρόσωπο που είναι θύµα εµπορίας, δέχεται
τις υπηρεσίες του προσώπου αυτού, τελεί µαζί του γενε-
τήσια πράξη ή δέχεται τα έσοδα από την εκµετάλλευσή
του.

7. Τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή όποιος,
χωρίς να χρησιµοποιεί τα µέσα των παραγράφων 1 και 2,
εξωθεί σε επαιτεία ανηλίκους, µε σκοπό την εκµετάλ-
λευση των εσόδων τους. 

8. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τε-
λέστηκαν σε βάρος του από υπαιτίους των πράξεων των
προηγούµενων παραγράφων, ο εισαγγελέας πληµµελει-
οδικών µπορεί, εφόσον η καταγγελία πιθανολογείται βά-
σιµη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να α-
πόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβά-
σεις του νόµου περί αλλοδαπών και περί εκδιδοµένων µε
αµοιβή προσώπων, καθώς και για παραβάσεις λόγω συµ-
µετοχής τους σε εγκληµατικές δραστηριότητες, εφόσον
η συµµετοχή αυτή ήταν άµεση συνέπεια του γεγονότος
ότι ήταν παθόντες των αδικηµάτων των προηγούµενων
παραγράφων, ώσπου να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση
για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία α-
ποδειχθεί βάσιµη, η αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται

οριστική. 

Άρθρο 323Β
(Καταργείται)

Άρθρο 324
Αρπαγή ανηλίκων

1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επι-
τρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να µεριµνήσει
για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια
διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω
προσώπων τιµωρείται µε φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από
τη στέρηση της επιµέλειας διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζω-
ής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιµωρεί-
ται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν ο ανήλικος δεν έχει συµπληρώσει τα δεκατέσσε-
ρα έτη, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη, εκτός εάν η
πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρµόζεται η
προηγούµενη παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση, αν ο υ-
παίτιος τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή µε σκοπό
να µεταχειριστεί τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να
επιτύχει τη µεταβολή της οικογενειακής τάξης του ανη-
λίκου επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

3. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγουµένων πα-
ραγράφων είχε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να εξανα-
γκάσει άλλον σε πράξη ή παράλειψη, επιβάλλεται κά-
θειρξη. Στην περίπτωση που ο δράστης µε τη θέλησή του
και προτού εκπληρωθεί οποιοσδήποτε όρος ή αξίωσή
του απελευθέρωσε και απέδωσε υγιή και σώο τον ανήλι-
κο επιβάλλεται φυλάκιση.

Άρθρο 325
Παράνοµη κατακράτηση

Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 322
και 323Α, απάγει ή κατακρατεί άλλον χωρίς τη θέλησή
του ή του στερεί µε άλλον τρόπο την ελευθερία της κί-
νησής του τιµωρείται µε φυλάκιση ή χρηµατική ποινή και
αν η κατακράτηση διήρκεσε επί µακρό χρονικό διάστηµα
ή τελέστηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου
6 του Συντάγµατος, µε φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών
και χρηµατική ποινή. 

Άρθρα 326 - 329
(Καταργούνται)

Άρθρο 330
Παράνοµη βία

1. Όποιος µε σωµατική βία ή απειλή σωµατικής βίας ή
άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης εξαναγκάζει
άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο πα-
θών δεν έχει υποχρέωση, τιµωρείται µε φυλάκιση έως
δύο έτη ή χρηµατική ποινή, ανεξάρτητα αν το απειλού-
µενο κακό στρέφεται εναντίον εκείνου που απειλείται ή
κάποιου από τους οικείους του.

2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τελείται
σε βάρος ανηλίκου ή προσώπου που δεν µπορεί να υπε-
ρασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρί-
σκονται υπό την επιµέλεια ή την προστασία του δράστη
βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατά-
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στασης, συνοικούν µε τον δράστη ή έχουν µαζί του σχέ-
ση εργασίας ή υπηρεσίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλά-
χιστον έξι µηνών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν η πράξη
τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου ή
σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συµβίωσης. 

Άρθρο 331
Αυτοδικία

Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική µε δικαίωµα
που ή το έχει πραγµατικά ή από πεποίθηση το οικειοποι-
είται τιµωρείται µε παροχή κοινωφελούς εργασίας ή
χρηµατική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκλη-
ση.

Άρθρο 332
(Καταργείται)

Άρθρο 333
Απειλή

1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία απει-
λώντας αυτόν µε βία ή άλλη παράνοµη πράξη ή παράλει-
ψη, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική
ποινή. Με την ποινή του προηγούµενου εδαφίου τιµωρεί-
ται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνοµης
πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία µε την ε-
πίµονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως µε
την επιδίωξη διαρκούς επαφής µε τη χρήση τηλεπικοινω-
νιακού ή ηλεκτρονικού µέσου ή µε επανειληµµένες επι-
σκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περι-
βάλλον αυτού, παρά την εκφρασµένη αντίθετη βούλησή
του.

2. Επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή αν η πράξη τελείται σε βάρος ανηλίκου ή προσώ-
που που δεν µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφό-
σον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή
την προστασία του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής από-
φασης ή πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν µε αυτόν
ή έχουν µε αυτόν σχέση εργασίας ή υπηρεσίας. Η ίδια
ποινή επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύ-
γου κατά τη διάρκεια του γάµου ή σε βάρος συντρόφου
κατά τη διάρκεια της συµβίωσης. 

3. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1
απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 334
Διατάραξη οικιακής ειρήνης

1. Όποιος εισέρχεται παράνοµα ή παραµένει παρά τη
θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή στο χώρο
που αυτός χρησιµοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο
περικλεισµένο που αυτός κατέχει τιµωρείται µε φυλάκι-
ση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Οι πιο πάνω πράξεις ή πράξεις βίας εναντίον προ-
σώπων ή πραγµάτων, καθώς και πράξεις φθοράς ξένης ι-
διοκτησίας, που γίνονται µε σκοπό να παρεµποδίσουν
την έκδοση και την ελεύθερη κυκλοφορία εφηµερίδων ή
περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βι-

βλίων, τιµωρούνται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατι-
κή ποινή. 

3. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1
απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 335
(Καταργείται)

ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

Άρθρο 336
Βιασµός

1. Όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σοβαρού και ά-
µεσου κινδύνου ζωής ή σωµατικής ακεραιότητας εξανα-
γκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης
τιµωρείται µε κάθειρξη. 

2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύ-
τητας µε αυτήν πράξεις. 

3. Αν η γενετήσια πράξη έγινε από δύο ή περισσότε-
ρους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. 

4. Αν κάποια από τις πράξεις των προηγουµένων πα-
ραγράφων είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος,
επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον
δέκα ετών.

5. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου
1, επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του
παθόντος, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. 

Άρθρο 337
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

1. Όποιος µε χειρονοµίες γενετήσιου χαρακτήρα, µε
προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, µε γενετή-
σιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή µε επίδειξη
των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την
τιµή άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος ή χρη-
µατική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. 

2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή τιµω-
ρείται η πράξη της προηγουµένης παραγράφου, αν ο πα-
θών είναι νεότερος των δώδεκα ετών.

3. Ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλων µέ-
σων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή µε
πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και µε
χειρονοµίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιµή του ανη-
λίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε συ-
νάντηση ο ενήλικος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον τριών ετών. 

4. Όποιος προβαίνει σε χειρονοµίες γενετήσιου χαρα-
κτήρα ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων
πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυ-
τόν ή εκµεταλλευόµενος την ανάγκη ενός προσώπου να
εργαστεί, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµα-
τική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.
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Άρθρο 338
Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση 

σε γενετήσια πράξη

1. Όποιος µε κατάχρηση της διανοητικής ή σωµατικής
αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία ανικανό-
τητάς του να αντισταθεί ενεργεί µε αυτόν γενετήσια
πράξη τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.

2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου έγινε
από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού,
επιβάλλεται κάθειρξη.

Άρθρο 339
Γενετήσιες πράξεις µε ανηλίκους ή ενώπιόν τους

1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη µε πρόσωπο νεό-
τερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά µε αποτέλε-
σµα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιµωρείται,
αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιµωρηθεί βαρύτερα µε το
άρθρο 351Α, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα
δώδεκα έτη, µε κάθειρξη, β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα
δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη έως
δέκα έτη και γ) αν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

2. Οι γενετήσιες πράξεις µεταξύ ανηλίκων κάτω των
δεκαπέντε ετών δεν τιµωρούνται, εκτός αν η µεταξύ
τους διαφορά ηλικίας είναι µεγαλύτερη των τριών ετών,
οπότε µπορούν να επιβληθούν µόνο αναµορφωτικά ή θε-
ραπευτικά µέτρα. 

3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συ-
µπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε γενετή-
σια πράξη µεταξύ άλλων, χωρίς να συµµετέχει σε αυτήν,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρη-
µατική ποινή αν ο ανήλικος είναι µικρότερος των δεκα-
τεσσάρων ετών και µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατι-
κή ποινή αν έχει συµπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος
της ηλικίας του.

Άρθρα 340 - 341
(Καταργούνται)

Άρθρο 342
Κατάχρηση ανηλίκων

1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις µε
ανήλικο, τον οποίον του έχουν εµπιστευθεί για να τον ε-
πιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιµω-
ρείται ως εξής: 
α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κά-

θειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,
β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δε-

κατέσσερα έτη, µε κάθειρξη, 
γ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε

κάθειρξη ως δέκα έτη. 
2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονοµίες, προτά-

σεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γε-
νετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν
εµπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έ-
στω και προσωρινά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
έξι µηνών. 

Άρθρο 343
Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη 

Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική
ποινή τιµωρούνται: α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επι-
χείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, µε κατάχρηση σχέ-
σης εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης, β) ό-
ποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετή-
σιας πράξης, εκµεταλλευόµενος την άµεση ανάγκη του
να εργασθεί, γ) οι διορισµένοι ή οπωσδήποτε εργαζόµε-
νοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνοµικές υπη-
ρεσίες, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύµατα, νοσοκοµεία,
κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτικά καταστήµατα ή σε
άλλα ιδρύµατα προορισµένα να περιθάλπουν πρόσωπα
που έχουν ανάγκη από βοήθεια αν, µε κατάχρηση της θέ-
σης τους, υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο
που έχει εισαχθεί σε αυτά τα ιδρύµατα. 

Άρθρο 344
Έγκληση

Στις περιπτώσεις του άρθρου 343 στοιχεία α΄ και β΄
για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση του παθόντος.
Στις περιπτώσεις των άρθρων 336 και 343 στοιχείο γ΄ η
ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, αλλά αν ο πα-
θών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική δίωξη, ο εισαγ-
γελέας µπορεί να απόσχει οριστικά από την ποινική δίω-
ξη ή, αν αυτή έχει ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση
στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, το οποίο µπορεί να
παύσει οριστικά την ποινική δίωξη.

Άρθρο 345
Γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών

1. Η γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή
από υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραµµής και µετα-
ξύ αµφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών τιµωρείται: α) ως
προς τους ανιόντες µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ε-
τών, β) ως προς τους κατιόντες µε φυλάκιση έως δύο έ-
τη ή χρηµατική ποινή και γ) µεταξύ αδελφών µε φυλάκι-
ση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Συγγενείς κατιούσας γραµµής ή αδελφοί µπορούν
να απαλλαγούν από κάθε ποινή, αν κατά τον χρόνο της
πράξης δεν είχαν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος. 

Άρθρα 346 - 347
(Καταργούνται)

Άρθρο 348
Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας

1. Όποιος κατ’ επάγγελµα ή από κερδοσκοπία επιχει-
ρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυµµένα, µε τη δηµο-
σίευση αγγελίας ή εικόνας ή αριθµού τηλεφωνικής σύν-
δεσης ή µε τη µετάδοση ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη γενετήσια πράξη µε ανήλι-
κο τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος οργανώνει, χρηµατοδοτεί, κατευθύνει, επο-
πτεύει, διαφηµίζει ή µεσολαβεί µε οποιονδήποτε τρόπο
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ή µέσο σε διενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέ-
χοντες σε αυτά την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βά-
ρος ανηλίκου, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη. Ό-
ποιος µε τον παραπάνω σκοπό µετέχει σε ταξίδια του
προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον ενός έτους, ανεξάρτητα από την ευθύνη του για
την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. 

Άρθρο 348Α
Πορνογραφία ανηλίκων

1. Όποιος µε πρόθεση παράγει, διανέµει, δηµοσιεύει,
επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν,
µεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή µε άλλον τρόπο διαθέτει,
αγοράζει, προµηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδι-
κής πορνογραφίας ή διαδίδει ή µεταδίδει πληροφορίες
σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιµωρεί-
ται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική
ποινή. 

2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε
οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει, διαβιβάζει, αγο-
ράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογρα-
φίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε την τέλεση των
παραπάνω πράξεων, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρη-
µατική ποινή. 

3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των
προηγούµενων παραγράφων συνιστά η αναπαράσταση ή
η πραγµατική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή
άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώµα-
τος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως
προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγµατι-
κής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από
ή µε ανήλικο. 

4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τιµωρούνται µε
κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή: 
α. αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελµα,
β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογρα-

φίας συνδέεται µε την εκµετάλλευση της ανάγκης, της
ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωµατικής
δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή µε
την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη χρη-
σιµοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συµπληρώσει το δέ-
κατο πέµπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παι-
δικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε
σοβαρό κίνδυνο και
γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής

πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν εµπι-
στευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει,
έστω και προσωρινά. 

5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογρα-
φίας συνδέεται µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου που δεν
έχει συµπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, ε-
πιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµα-
τική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των πε-
ριπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου εί-
χε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθό-
ντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο, επιβάλ-
λεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ε-
τών και χρηµατική ποινή.

6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδι-
κής πορνογραφίας µέσω πληροφοριακών συστηµάτων,
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 348Β
Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Όποιος µε πρόθεση, µέσω πληροφοριακών συστηµά-
των, προτείνει σε ανήλικο που δεν συµπλήρωσε τα δεκα-
πέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, µε σκοπό τη
διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των αδικηµάτων των
άρθρων 339 παρ. 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή α-
κολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε µία
τέτοια συνάντηση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
δύο ετών και χρηµατική ποινή.

Άρθρο 348Γ
Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων

1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειµένου να
συµµετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργα-
νώνει αυτές, τιµωρείται ως εξής:
α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κά-

θειρξη, β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι
τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη έως δέκα έτη, γ) αν ο
παθών συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών. Όποιος εν γνώσει, έχοντας κατα-
βάλει σχετικό αντίτιµο, παρακολουθεί πορνογραφική πα-
ράσταση στην οποία συµµετέχουν ανήλικοι τιµωρείται
στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του προηγούµενου εδαφίου
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στην περίπτωση
γ΄ µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Εφόσον οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου
τελέστηκαν µε τη χρήση βίας ή απειλής, προκειµένου να
συµµετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις
ή µε σκοπό την επιδίωξη οικονοµικού οφέλους από αυ-
τές, επιβάλλεται: α) στην περίπτωση α΄ της προηγούµε-
νης παραγράφου κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β)
στην περίπτωση β΄ κάθειρξη, γ) στην περίπτωση γ΄ κά-
θειρξη έως δέκα έτη. 

3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των
προηγουµένων παραγράφων, συνιστά η οργανωµένη α-
πευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση,
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληρο-
φοριών και επικοινωνιών:
α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγµατική ή εικονική

πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή
β) των γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει

του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενε-
τήσια διέγερση. 

Άρθρο 348Δ
Γενική διάταξη

Οι διατάξεις των άρθρων 339, 342, 348, 348Α, 348Β,
348Γ, 349 και 351Α εφαρµόζονται και για πράξεις που
τέλεσε ηµεδαπός στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν ήταν
αξιόποινες και κατά τους νόµους της χώρας που τελέ-
στηκαν.

Άρθρο 349
Μαστροπεία

1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων,
προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή ε-
ξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συµµετέχει στην πορνεία α-
νηλίκων, τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµα-
τική ποινή.
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2. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τιµωρείται ο υπαί-
τιος αν το έγκληµα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου
νεότερου των δεκαπέντε ετών, β) µε απατηλά µέσα, γ)
από τον ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή
από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον ο-
ποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδα-
σκαλία επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από
υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του
ή επωφελούµενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει
ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, ε) µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, στ) µε προ-
σφορά ή υπόσχεση πληρωµής χρηµάτων ή οποιουδήπο-
τε άλλου ανταλλάγµατος.

Άρθρο 350
(καταργείται)

Άρθρο 350Α
Ειδικά ευνοϊκά µέτρα 

Στις περιπτώσεις των άρθρων 348Α, 348Β, 348Γ, 349
εφαρµόζεται αναλογικά η πρόβλεψη της παραγράφου 8
του άρθρου 323Α.

Άρθρο 351
(καταργείται) 

Άρθρο 351Α
Γενετήσια πράξη µε ανήλικο έναντι αµοιβής

1. Η γενετήσια πράξη µε ανήλικο που τελείται από ε-
νήλικο µε αµοιβή ή µε άλλα υλικά ανταλλάγµατα ή η γε-
νετήσια πράξη µεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ε-
νήλικο µε τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή
άλλου ενηλίκου τιµωρείται:
α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κά-

θειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή.
β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα, όχι όµως και

τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή
και 
γ) αν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, µε φυλάκιση

τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή.
2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέ-

λεσµα τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη ι-
σόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατι-
κή ποινή.

Άρθρο 352
(καταργείται) 

Άρθρο 352Α
Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη
και του θύµατος εγκληµάτων κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής

1. Όταν το θύµα είναι ανήλικο, ο ύποπτος ή κατηγο-
ρούµενος για εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθε-
ρίας και εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γε-
νετήσιας ζωής, υποβάλλεται σε διαγνωστική εξέταση
της ψυχογενετήσιας κατάστασής του. Η εξέταση αυτή
διατάσσεται µόνο εφόσον συναινεί ο καθ’ ου αφορά αυ-

τή κατά την προδικασία από τον αρµόδιο εισαγγελέα ή,
αν διενεργείται τακτική ανάκριση, από τον αρµόδιο ανα-
κριτή και κατά την κύρια διαδικασία από το δικαστήριο.

2. Αν κάποιος καταδικασθεί για έγκληµα που αναφέρε-
ται στην προηγούµενη παράγραφο, το δικαστήριο υπό
την προϋπόθεση της παραγράφου 1 µπορεί να διατάξει
και την παρακολούθηση προγράµµατος ψυχογενετήσιας
θεραπείας του, η οποία εκτελείται κατά τον χρόνο έκτι-
σης της ποινής ή ανεξάρτητα από αυτήν. Στα προγράµ-
µατα αυτά συµµετέχουν και οι διωκόµενοι ή οι υπόδικοι,
εφόσον συναινούν, χωρίς η συµµετοχή τους αυτή να ε-
πηρεάζει το δικαίωµα της υπεράσπισης και το τεκµήριο
της αθωότητας.

3. Σε ειδική εξέταση της ψυχικής και σωµατικής κατά-
στασής του υποβάλλεται και το ανήλικο θύµα των πράξε-
ων της παραγράφου 1, προκειµένου να κριθεί αν έχει α-
νάγκη θεραπείας. Η θεραπεία του ανήλικου θύµατος δια-
τάσσεται κατά την προδικασία από τον αρµόδιο εισαγγε-
λέα ή, αν διενεργείται τακτική ανάκριση, από τον αρµό-
διο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία από το δικα-
στήριο.

4. Αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία του ανήλικου
θύµατος, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή το δικαστήριο
διατάσσει την αποµάκρυνση του υπαιτίου από το περι-
βάλλον του θύµατος ή την αποµάκρυνση του θύµατος
και την προσωρινή διαµονή του σε προστατευµένο περι-
βάλλον, καθώς και την απαγόρευση της µεταξύ υπαιτίου
και θύµατος επικοινωνίας.

Άρθρο 352Β
Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύµατος

Όποιος, από την καταγγελία πράξης που υπάγεται στα
εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονο-
µικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής έως την έκ-
δοση αµετάκλητης απόφασης, δηµοσιοποιεί µε οποιον-
δήποτε τρόπο περιστατικά που θα µπορούσαν να οδηγή-
σουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανήλικου θύ-
µατος, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη.

Άρθρο 353
Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας

1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετή-
σια ευπρέπεια άλλου µε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα
που ενεργείται ενώπιόν του τιµωρείται µε χρηµατική ποι-
νή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν η πράξη του
προηγούµενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου
νεότερου των δεκαπέντε ετών τιµωρείται µε φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της προηγούµενης
παραγράφου απαιτείται έγκληση.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Άρθρο 354
Διατάραξη της οικογενειακής τάξης

Όποιος νοθεύει ή συγκαλύπτει την οικογενειακή τάξη
άλλου και ιδίως όποιος υποβάλλει τέκνο τιµωρείται µε
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
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Άρθρο 355
(Καταργείται)

Άρθρο 356
Διγαµία

Ο σύζυγος ή αυτός που έχει συνάψει σύµφωνο συµ-
βίωσης αν τελέσει νέο γάµο ή συνάψει νέο σύµφωνο
συµβίωσης πριν αµετακλήτως διαλυθεί ή ακυρωθεί ο
προηγούµενος γάµος ή το προηγούµενο σύµφωνο συµ-
βίωσης, καθώς επίσης και εκείνος που συνάπτει µαζί του
νέο γάµο ή νέο σύµφωνο συµβίωσης εν γνώσει ότι υ-
πάρχει γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης που δεν λύθηκε ή
δεν ακυρώθηκε, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 357
(Καταργείται)

Άρθρο 358
Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατρο-
φής που την επιβάλει σε αυτόν ο νόµος και έχει αναγνω-
ριστεί, έστω προσωρινά, µε εκτελεστό τίτλο, µε τρόπο
τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να α-
ναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. Για την ποινι-
κή δίωξη απαιτείται έγκληση. 

Άρθρο 359
Εγκατάλειψη εγκύου

Όποιος εγκαταλείπει σε απορία γυναίκα που έµεινε
απ’ αυτόν έγκυος και που λόγω της εγκυµοσύνης ή του
τοκετού της δεν µπορεί να φροντίσει τον εαυτό της τι-
µωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. 

Άρθρο 360
Παραµέληση της εποπτείας ανηλίκου

1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου
νεότερου από δεκαπέντε έτη παραλείπει να το παρεµπο-
δίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιµωρείται µε
φυλάκιση έως ένα έτος, αν δε συντρέχει περίπτωση να
τιµωρηθεί αυστηρότερα µε άλλη διάταξη.

2. Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι πρόσωπο που έ-
χει την επιµέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επί-
τροπος υπό την υπεύθυνη επιµέλεια του οποίου έχει τε-
θεί ο ανήλικος σύµφωνα µε τα άρθρα 122 και 123, επι-
βάλλεται φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 360Α
Παραβάσεις σχετικά µε την υιοθεσία ανηλίκου

1. Όποιος υιοθετεί ανήλικο µε σκοπό να τον απασχο-
λήσει σε δραστηριότητες επικίνδυνες για την υγεία του
και τον απασχολεί σε αυτές, τιµωρείται, εφόσον δεν συ-
ντρέχει άλλη αξιόποινη πράξη που τιµωρείται βαρύτερα,
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποι-
νή.

2. Με φυλάκιση και χρηµατική ποινή τιµωρείται εκεί-

νος που δίνει σε υιοθεσία το παιδί του καθώς και εκείνος
που µεσολαβεί στην υιοθεσία αποκοµίζοντας ο ίδιος ή
προσπορίζοντας σε άλλον αθέµιτο όφελος. 

3. Εκείνος που τελεί κατ’ επάγγελµα τις αξιόποινες
πράξεις των προηγούµενων παραγράφων τιµωρείται µε
κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή.

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Άρθρο 361
Εξύβριση

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµησης
(άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο
ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιµωρείται µε
φυλάκιση έως έξι µήνες ή χρηµατική ποινή. Αν τελεί την
πράξη δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδικτύ-
ου, επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποι-
νή.

2. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 308 έχει
και σε αυτή την περίπτωση εφαρµογή.

Άρθρα 361Α – 361Β
(Καταργούνται)

Άρθρο 362
Δυσφήµηση

Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρί-
ζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί
να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του τιµωρείται µε φυ-
λάκιση έως ένα έτος ή χρηµατική ποινή. Αν η πράξη τε-
λέστηκε δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω διαδι-
κτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή. 

Άρθρο 363
Συκοφαντική Δυσφήµηση

Αν στην περίπτωση του προηγούµενου άρθρου, το γε-
γονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι
ψευδές τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µη-
νών και χρηµατική ποινή και αν τελεί την πράξη δηµόσια
µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του διαδικτύου, µε φυ-
λάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή.

Άρθρο 364
(Καταργείται)

Άρθρο 365
Προσβολή µνήµης νεκρού

Όποιος µε τις πράξεις των άρθρων 361, 362 και 363
προσβάλλει τη µνήµη νεκρού ή την τιµή προσώπου που
έχει κηρυχθεί άφαντο, τιµωρείται, µε χρηµατική ποινή ή
παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Άρθρο 366
Γενικές διατάξεις

1. Αν το γεγονός του άρθρου 362 είναι αληθινό, η πρά-
ξη µένει ατιµώρητη, εκτός εάν αυτό αφορά αποκλειστικά
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σχέσεις του οικογενειακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν
θίγουν το δηµόσιο συµφέρον.

2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 362, 363 και 365 το
γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος είναι
πράξη αξιόποινη για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη,
αναστέλλεται η δίκη για τη δυσφήµηση έως το τέλος της
ποινικής δίωξης. Θεωρείται αποδεδειγµένο ότι το γεγο-
νός είναι αληθινό αν η απόφαση είναι καταδικαστική. 

3. Η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος δεν απο-
κλείει την τιµωρία για εξύβριση, αν από τον τρόπο που
πραγµατοποιήθηκε η δυσφήµηση ή από τις περιστάσεις
υπό τις οποίες τελέστηκε, προκύπτει σκοπός εξύβρισης.

Άρθρο 367

1. Δεν αποτελούν άδικη πράξη: α) οι δυσµενείς κρίσεις
για επιστηµονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελµατικές ερ-
γασίες, β) οι δυσµενείς εκφράσεις που περιέχονται σε
έγγραφο δηµόσιας αρχής για αντικείµενα που ανάγονται
στον κύκλο της υπηρεσίας της, γ) οι εκδηλώσεις που γί-
νονται για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκη-
ση νόµιµης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) δι-
καιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και
δ) σε ανάλογες περιπτώσεις.

2. Η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται: α) όταν
οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συ-
στατικά στοιχεία της πράξης του άρθρου 363 και β) αν α-
πό τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε ή από τις περιστά-
σεις υπό τις οποίες τελέστηκε ή δυσφήµηση προκύπτει
σκοπός εξύβρισης.

Άρθρο 368
Έγκληση

1. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των άρθρων 361,
362, 363 και 365 απαιτείται έγκληση.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 365 δικαίωµα να υπο-
βάλλουν έγκληση έχουν ο σύζυγος που επέζησε και τα
παιδιά του νεκρού ή του άφαντου, και αν αυτοί δεν υ-
πάρχουν, οι γονείς και οι αδελφοί του.

Άρθρο 369
Δηµοσίευση καταδικαστικής απόφασης

1. Αν οι πράξεις των άρθρων 361, 362, 363 και 365 τε-
λέστηκαν δηµόσια µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσω του
διαδικτύου, το δικαστήριο µπορεί, µε αίτηση εκείνου που
υπέβαλε την έγκληση, να διατάξει τη δηµοσίευση της
καταδικαστικής απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται ο
τρόπος δηµοσίευσης και η προθεσµία εντός της οποίας
πρέπει να πραγµατοποιηθεί.

2. Αν η πράξη τελέστηκε µε δηµοσίευµα στον τύπο ή
µέσω του διαδικτύου, η δηµοσίευση πρέπει να γίνει µε
την καταχώρηση στα ίδια µέσα, στην ίδια θέση και µε τα
ίδια στοιχεία, όπως καταχωρίστηκε και το υβριστικό δη-
µοσίευµα και πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
ουσιώδη στοιχεία του σκεπτικού και το διατακτικού της
απόφασης. Αν ο υπόχρεος σε δηµοσίευση δεν τηρήσει
την υποχρέωσή του τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έ-
τος ή µε χρηµατική ποινή. 

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 370
Παραβίαση απορρήτου εγγράφων

1. Όποιος αθέµιτα και µε σκοπό να λάβει γνώση του
περιεχοµένου τους ανοίγει ξένη κλειστή επιστολή ή άλ-
λο κλειστό έγγραφο ή παραβιάζει κλειστό χώρο, στον ο-
ποίο είναι αυτά φυλαγµένα, ή µε οποιονδήποτε τρόπο ει-
σχωρεί σε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή αντιγράφοντας
ή αποτυπώνοντας µε άλλο τρόπο επιστολή ή άλλο έγ-
γραφο τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική
ποινή. 

2. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµω-
ρείται και όποιος αθέµιτα αποκτά πρόσβαση σε ηλεκτρο-
νικό µήνυµα ή ηλεκτρονική αλληλογραφία άλλου. 

3. Αν ο δράστης των πράξεων των προηγούµενων πα-
ραγράφων είναι υπάλληλος οργανισµού ή επιχείρησης
παροχής ταχυδροµικών, τηλεγραφικών ή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έ-
τους έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

4. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των παραγρά-
φων 1 και 2 απαιτείται έγκληση. 

Άρθρο 370Α
Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας

και προφορικής συνοµιλίας

1. Όποιος αθέµιτα παγιδεύει ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο παρεµβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παρο-
χής υπηρεσιών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή σε σύ-
στηµα υλικού ή λογισµικού, που χρησιµοποιείται για την
παροχή τέτοιων υπηρεσιών, µε σκοπό ο ίδιος ή άλλος να
πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το πε-
ριεχόµενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης µεταξύ τρίτων ή
στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινω-
νίας, τιµωρείται µε φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιµωρεί-
ται η πράξη του προηγούµενου εδαφίου και όταν ο δρά-
στης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόµενο της
τηλεφωνικής επικοινωνίας του µε άλλον χωρίς τη ρητή
συναίνεση του τελευταίου. 

2. Όποιος αθέµιτα παρακολουθεί µε ειδικά τεχνικά µέ-
σα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνοµιλία
µεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δηµόσια ή αποτυπώ-
νει σε υλικό φορέα µη δηµόσια πράξη άλλου, τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με την ίδια ποινή
τιµωρείται η πράξη του προηγούµενου εδαφίου και όταν
ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόµενο
της συνοµιλίας του µε άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση
του τελευταίου. 

3. Όποιος αθέµιτα κάνει χρήση της πληροφορίας ή του
υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί µε
τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1
και 2 τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική
ποινή. 

4. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2
και 3 είναι πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή νόµιµος
εκπρόσωπος αυτού ή µέλος της διοίκησης ή υπεύθυνος
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διασφάλισης του απορρήτου ή εργαζόµενος ή συνεργά-
της του παρόχου ή ενεργεί ιδιωτικές έρευνες ή τελεί τις
πράξεις αυτές κατ’ επάγγελµα ή απέβλεπε στην είσπρα-
ξη αµοιβής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ε-
τών και χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 370Β
Παράνοµη πρόσβαση σε σύστηµα πληροφοριών 

ή σε δεδοµένα

1. Όποιος κατά παράβαση µέτρου προστασίας και χω-
ρίς δικαίωµα αποκτά πρόσβαση σε µέρος ή στο σύνολο
συστήµατος πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδοµένα
τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή.
Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις η πράξη µένει ατιµώ-
ρητη. 

2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόµιµου κα-
τόχου του συστήµατος πληροφοριών ή των δεδοµένων,
η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µό-
νο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό κανονισµό ή α-
πό έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρµόδιου υπαλλή-
λου του. 

3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 αναφέρεται σε επι-
στηµονικά ή επαγγελµατικά απόρρητα επιχείρησης του
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηµατική ποινή. 

4. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόµιµου κα-
τόχου των στοιχείων καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδι-
αίτερα µεγάλης οικονοµικής αξίας, επιβάλλεται φυλάκι-
ση και χρηµατική ποινή. 

5. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των παραγρά-
φων 1 και 4 απαιτείται έγκληση. 

Άρθρο 370Γ

1. Όποιος αθέµιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιµο-
ποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει
στοιχεία ή προγράµµατα υπολογιστών, τα οποία συνι-
στούν κρατικά, επιστηµονικά ή επαγγελµατικά απόρρητα
ή απόρρητα επιχείρησης του δηµοσίου ή ιδιωτικού το-
µέα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.
Ως απόρρητα θεωρούνται και εκείνα που ο νόµιµος κάτο-
χός τους, από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον τα µεταχειρί-
ζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει µέτρα για να
παρεµποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους.

2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των
στοιχείων, καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα µε-
γάλης οικονοµικής σηµασίας, επιβάλλεται φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους.

3. Οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό διώ-
κονται µε έγκληση.

Άρθρο 370Δ

1. Όποιος χωρίς δικαίωµα αντιγράφει ή χρησιµοποιεί
προγράµµατα υπολογιστών, τιµωρείται µε χρηµατική
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

2. Όποιος χωρίς δικαίωµα αποκτά πρόσβαση στο σύνο-
λο ή τµήµα πληροφοριακού συστήµατος ή σε στοιχεία
που µεταδίδονται µε συστήµατα τηλεπικοινωνιών, παρα-
βιάζοντας απαγορεύσεις ή µέτρα ασφαλείας που έχει
λάβει ο νόµιµος κάτοχος του, τιµωρείται µε φυλάκιση. 

3. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόµιµου κα-
τόχου του πληροφοριακού συστήµατος ή των στοιχείων,

η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µό-
νο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό κανονισµό ή α-
πό έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρµόδιου υπαλλή-
λου.

Άρθρο 370Ε

1. Όποιος, αθέµιτα, µε τη χρήση τεχνικών µέσων, πα-
ρακολουθεί ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα µη δηµόσιες
διαβιβάσεις δεδοµένων ή ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές
από, προς ή εντός πληροφοριακού συστήµατος ή παρεµ-
βαίνει σε αυτές µε σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφο-
ρηθεί το περιεχόµενό τους, τιµωρείται µε φυλάκιση του-
λάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή. 

2. Με την ποινή της παραγράφου 1 τιµωρείται όποιος
κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί
του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί µε τους τρόπους που
προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 371
Παραβίαση επαγγελµατικής εχεµύθειας

1. Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νοµικοί παρα-
στάτες, συµβολαιογράφοι, γιατροί, µαίες, νοσοκόµοι,
φαρµακοποιοί και άλλοι λειτουργοί ή επαγγελµατίες,
στους οποίους κάποιοι εµπιστεύονται συνήθως λόγω
του επαγγέλµατός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά α-
πόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, οι
οποίοι φανερώνουν ιδιωτικά απόρρητα, που τους τα ε-
µπιστεύτηκαν ή που τα έµαθαν λόγω του επαγγέλµατός
τους ή της ιδιότητάς τους, τιµωρούνται µε φυλάκιση έως
ένα έτος ή χρηµατική ποινή. 

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, λόγω του θανά-
του κάποιου από τα πρόσωπα της πρώτης παραγράφου,
γίνεται κάτοχος εγγράφων ή σηµειώσεών του σχετικών
µε την άσκηση του επαγγέλµατος ή του λειτουργήµατός
του και φανερώνει από αυτά ιδιωτικά απόρρητα. 

3. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. 
4. Η πράξη δεν είναι άδικη και µένει ατιµώρητη αν ο υ-

παίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντος ή στη
διαφύλαξη δικαιολογηµένου ουσιώδους συµφέροντος,
δηµόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν µπο-
ρούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά. 

ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 372
Κλοπή

1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγ-
µα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί πα-
ράνοµα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατι-
κή ποινή και αν το αντικείµενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε µε διάρρηξη, µε φυ-
λάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή. 

2. Κινητό πράγµα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η η-
λεκτρική και κάθε άλλης µορφής ενέργεια.

Άρθρο 373
(Καταργείται)
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Άρθρο 374
Διακεκριµένη κλοπή

1. Η κλοπή τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και
χρηµατική ποινή αν: α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προ-
ορισµένο για θρησκευτική λατρεία, πράγµα αφιερωµένο
σε αυτή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής ση-
µασίας, β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγµα επιστηµονικής ή
καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας
που βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειµένη σε κοινή θέα ή σε
δηµόσιο οίκηµα ή σε άλλο δηµόσιο τόπο ή γ) η συνολική
αξία των αφαιρεθέντων αντικειµένων υπερβαίνει το πο-
σό των 120.000 ευρώ. 

2. Αν η κλοπή στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προ-
σώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και η αξία του αντικειµένου της υπερβαίνει συνολικά
το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλά-
χιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερή-
σιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι
έτη.

Άρθρο 374Α 
Αυθαίρετη χρήση µεταφορικού µέσου

Όποιος χρησιµοποιεί ξένο µηχανοκίνητο µεταφορικό
µέσο χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή κατόχου
του, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική
ποινή. 

Άρθρο 375 
Υπεξαίρεση

1. Όποιος ιδιοποιείται παράνοµα ξένο (ολικά ή εν µέ-
ρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη
ή χρηµατική ποινή και αν το αντικείµενο είναι ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν
πρόκειται για αντικείµενο που το έχουν εµπιστευθεί
στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως
εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος ή ως
µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαί-
τιος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και
χρηµατική ποινή.

2. Αν η αξία του αντικειµένου στην παράγραφο 1 υπερ-
βαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ ο υπαίτιος τι-
µωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 

3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού
προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προ-
σώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και η αξία του αντικειµένου της υπερβαίνει
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κά-
θειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως
χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται
µετά είκοσι έτη.

4. Με το ξένο πράγµα εξοµοιώνεται και: α) το τίµηµα
που έλαβε ο υπαίτιος για κινητό πράγµα που του είχαν ε-
µπιστευθεί για να το πουλήσει, καθώς και β) το κινητό
πράγµα που απέκτησε ο υπαίτιος µε χρήµατα ή µε άλλο
πράγµα που του είχαν εµπιστευθεί για να αγοράσει ή να
ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγµα που απέκτησε. 

Άρθρο 376 
(Καταργείται)

Άρθρο 377 
Κλοπή και υπεξαίρεση µικρής αξίας

Αν τα εγκλήµατα των άρθρων 372, 374 παρ. 1 περί-
πτωση α΄ και 375 παρ. 1 έχουν αντικείµενο πράγµα µι-
κρής αξίας, επιβάλλεται χρηµατική ποινή ή παροχή κοι-
νωφελούς εργασίας. Αν όµως η πράξη τελέστηκε από α-
νάγκη για άµεση χρήση ή ανάλωση του αντικειµένου της
κλοπής ή υπεξαίρεσης, το δικαστήριο µπορεί να κρίνει
την πράξη ατιµώρητη. 

Άρθρο 378
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

1. Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν µέ-
ρει) πράγµα ή µε άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρή-
ση του τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική
ποινή και αν το πράγµα είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή
τοποθετηµένο σε δηµόσιο χώρο µε φυλάκιση τουλάχι-
στον ενός έτους. Αν το πράγµα είναι µικρής αξίας ή η ζη-
µία που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο υπαίτιος τιµωρείται
µε χρηµατική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 

2. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική
ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος αν το αντικείµενο της πρά-
ξης που προβλέπεται στο εδάφιο α΄ της προηγούµενης
παραγράφου είναι πράγµα που χρησιµεύει για κοινό ό-
φελος ή καλλιτεχνικό ή ιστορικό µνηµείο ή αν η φθορά
έγινε µε φωτιά ή µε εκρηκτικές ύλες. 

Άρθρο 379
(Καταργείται)

Άρθρο 380
Ληστεία

1. Όποιος µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε α-
πειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής
αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγ-
µα ή τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το ι-
διοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται µε κάθειρξη και χρηµα-
τική ποινή. 

2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προ-
σώπου ή βαριά σωµατική βλάβη ή αν η πράξη εκτελέστη-
κε µε ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλ-
λεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ε-
τών και χρηµατική ποινή. 

3. Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλ-
λονται και σε εκείνον που καταλήφθηκε επ’ αυτοφώρω
να κλέβει και µεταχειρίζεται σωµατική βία εναντίον προ-
σώπου ή απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµα-
τος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπιµαίο. 

Άρθρο 381 
Γενική Διάταξη

1. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέ-
πονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. 1 και 2, 377 και 378
παρ. 1 εδάφ. β΄ απαιτείται έγκληση. Στις περιπτώσεις
των άρθρων 372, 374 παρ. 1, και 378 παρ. 1 εδαφ. α΄, η
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ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας
όµως µε διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο
παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την ποινική δίωξη του
δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί µετά την άσκηση ποινι-
κής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.

2. Το αξιόποινο των εγκληµάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 372 έως 378 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, µε δι-
κή του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υ-
πόπτου ή κατηγορουµένου για την πράξη, αποδώσει το
πράγµα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα χωρίς
παράνοµη βλάβη τρίτου. Η µερική µόνο απόδοση ή ικα-
νοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µέ-
ρος. Στην περίπτωση του άρθρου 374Α, µαζί µε την από-
δοση του πράγµατος απαιτείται και η πλήρης ικανοποίη-
ση του ζηµιωθέντος. 

3. Εάν ο υπαίτιος των εγκληµάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 372 έως 378 µέχρι την αµετάκλητη παραπο-
µπή του στο ακροατήριο αποδώσει το πράγµα ή ικανο-
ποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα, χωρίς παράνοµη βλά-
βη τρίτου, καταβάλλοντας την αξία του, απαλλάσσεται
από κάθε ποινή εφόσον πληρώσει επιπλέον τους τόκους
υπερηµερίας από την ηµέρα τέλεσης του εγκλήµατος. 

4. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµό-
ζεται για τα πληµµελήµατα που προβλέπονται στα άρθρα
372 έως 378 και µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδι-
κασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο. 

Άρθρα 382 - 384
(Καταργούνται)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 385 
Εκβίαση

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380,
µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περι-
ουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον µε βία ή απειλή
σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται
ζηµία στην περιουσία του εξαναγκαζοµένου ή άλλου τι-
µωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρη-
µατική ποινή. 

2. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τελέ-
στηκε µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε απειλές
ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής επι-
βάλλεται κάθειρξη και χρηµατική ποινή. Αν από την πρά-
ξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωµα-
τική βλάβη ή αν η πράξη εκτελέστηκε µε ιδιαίτερη σκλη-
ρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισό-
βια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική
ποινή.

3. Η εκβίαση τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών ετών και χρηµατική ποινή αν ο υπαίτιος µεταχειρί-
στηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγ-
γέλµατος, του λειτουργήµατος ή άλλης δραστηριότητας
που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος ή άλλος ή προσφέρθηκε
να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρό-
κλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον. Αν την παραπάνω
πράξη τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις
κατ’ επάγγελµα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και
χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 386 
Απάτη

1. Όποιος µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγο-
νότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρα-
σιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία
πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε
σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκοµί-
σει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος τιµω-
ρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν η ζηµία που
προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000
ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηµατική
ποινή. 

2. Αν η απάτη στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού προ-
σώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και η ζηµιά που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το
ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχι-
στον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χίλιες ηµερή-
σιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται µετά είκοσι
έτη.

Άρθρο 386Α 
Απάτη µε υπολογιστή

1. Όποιος, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή
σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη
περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσµα µιας διαδικα-
σίας επεξεργασίας δεδοµένων υπολογιστή: α) µε τη µη
ορθή διαµόρφωση προγράµµατος υπολογιστή, β) µε τη
χωρίς δικαίωµα παρέµβαση στη λειτουργία προγράµµα-
τος ή συστήµατος υπολογιστή, γ) µε τη χρησιµοποίηση
µη ορθών ή ελλιπών δεδοµένων υπολογιστή, ιδίως δεδο-
µένων αναγνώρισης της ταυτότητας, δ) µε τη χωρίς δι-
καίωµα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη δε-
δοµένων υπολογιστή, ιδίως δεδοµένων αναγνώρισης
της ταυτότητας, ή ε) µε τη χωρίς δικαίωµα αξιοποίηση
λογισµικού προορισµένου για τη µετακίνηση χρηµάτων
τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή. Αν η ζηµία
που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και
χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή κατέχει πρόγραµ-
µα ή σύστηµα υπολογιστή που προορίζεται για τη διά-
πραξη του εγκλήµατος της παραγράφου 1 τιµωρείται µε
φυλάκιση έως δύο έτη και χρηµατική ποινή. Απαλλάσσε-
ται από κάθε ποινή όποιος καταστρέφει µε δική του θέ-
ληση το παραπάνω πρόγραµµα ή σύστηµα υπολογιστή
πριν το χρησιµοποιήσει για τη διάπραξη του εγκλήµατος
της παραγράφου 1. 

3. Αν η απάτη µε υπολογιστή στρέφεται άµεσα κατά
του νοµικού προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νο-
µικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζηµία που προκλήθηκε υ-
περβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλ-
λεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική
ποινή έως χίλιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή πα-
ραγράφεται µετά είκοσι έτη.
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Άρθρο 386Β
Απάτη σχετική µε τις επιχορηγήσεις

1. Όποιος κατά την υποβολή αιτήµατος σε αρχή που
είναι αρµόδια για την έγκριση επιχορήγησης εν γνώσει
δηλώνει µη ορθά ή ελλιπή στοιχεία ή παραλείπει να γνω-
στοποιήσει γεγονότα, που προβλέπονται από τον νόµο ή
από εκείνον που δίνει την επιχορήγηση βάσει νόµου, ε-
φόσον µε τα στοιχεία αυτά εγκρίνεται, παρέχεται ή απο-
φεύγεται η αξίωση επιστροφής, η επέκταση της παρο-
χής ή η διατήρηση της επιχορήγησης προς τον ίδιο ή τρί-
τον τιµωρείται, εφόσον το αίτηµα ικανοποιήθηκε, µε φυ-
λάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή και
αν το ποσό της επιχορήγησης υπερβαίνει συνολικά το
ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα
έτη και χρηµατική ποινή. 

2. Όποιος, σε εγκεκριµένη επιχορήγηση, χρησιµοποιεί
αντικείµενο ή χρηµατική παροχή, των οποίων η χρήση
περιορίζεται από νοµικές διατάξεις ή από εκείνον που δί-
νει την επιχορήγηση, κατά παράβαση των περιορισµών
αυτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
και χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 387
Απάτη µικρής αξίας

Αν η ζηµία που προκλήθηκε από τα εγκλήµατα των άρ-
θρων 386 και 386Α είναι µικρής αξίας, εφαρµόζεται η
διάταξη του άρθρου 377. 

Άρθρο 388
(Καταργείται)

Άρθρο 389 
Απατηλή πρόκληση βλάβης

1. Όποιος βλάπτει παράνοµα ξένη περιουσία πείθο-
ντας κάποιον µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γε-
γονότων σαν αληθινών ή µε αθέµιτη απόκρυψη ή παρα-
σιώπηση των αληθινών σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή τι-
µωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Αν η ζηµία που προκλήθηκε είναι µικρής αξίας επι-
βάλλεται χρηµατική ποινή. 

Άρθρο 390 
Απιστία

1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιµελούς δια-
χείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζηµία στην περιου-
σία άλλου, της οποίας βάσει του νόµου ή δικαιοπραξίας
έχει την επιµέλεια ή διαχείριση (ολική ή µερική ή µόνο
για ορισµένη πράξη), τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµα-
τική ποινή. Αν η ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνο-
λικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έ-
ως δέκα έτη και χρηµατική ποινή. 

2. Αν η απιστία στρέφεται άµεσα κατά του νοµικού
προσώπου του ελληνικού δηµοσίου, των νοµικών προ-
σώπων δηµοσίου δικαίου ή των οργανισµών τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και η ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνει συ-
νολικά των ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρ-
ξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή έως χί-

λιες ηµερήσιες µονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται
µετά είκοσι έτη.

Άρθρα 391 - 393
(Καταργούνται)

Άρθρο 394 
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος

1. Όποιος αποκρύπτει, αγοράζει, λαµβάνει ως ενέχυρο
ή µε άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του πράγµα που
προήλθε από αξιόποινη πράξη ή µεταβιβάζει σε άλλον
την κατοχή τέτοιου πράγµατος ή συνεργεί σε µεταβίβα-
ση ή µε οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει την κατοχή του
σε άλλον, τιµωρείται, ανεξάρτητα αν είναι τιµωρητέος ή
όχι ο υπαίτιος του εγκλήµατος από το οποίο προέρχεται
το πράγµα, µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή,
και αν πρόκειται για πράγµα ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε
φυλάκιση και χρηµατική ποινή. 

2. Αν το αντικείµενο της πράξης της προηγούµενης
παραγράφου είναι µικρής αξίας, ο δράστης τιµωρείται µε
χρηµατική ποινή. 

3. Με τα πράγµατα που προέρχονται από αξιόποινη
πράξη εξοµοιώνεται και το τίµηµά τους, καθώς επίσης
και τα αντικείµενα που αποκτήθηκαν µέσω αυτών. 

Άρθρο 395 
Παρακώλυση συναγωνισµού

1. Όποιος σε προκηρύξεις δηµοσίων έργων ή προµή-
θειες του ελληνικού δηµοσίου, νοµικών προσώπων δη-
µοσίου δικαίου ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ε-
µποδίζει µε εναρµονισµένες πρακτικές ή συµφωνίες µε-
ταξύ επιχειρήσεων, µε βία ή απειλές, τον ελεύθερο συ-
ναγωνισµό ή αποµακρύνει µε δώρα ή υποσχέσεις αυτόν
που συµµετέχει στη διαδικασία τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή, αν η πράξη
δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. 

2. Όποιος σε δηµόσιους πλειστηριασµούς εµποδίζει µε
βία ή µε απειλές τον ελεύθερο συναγωνισµό ή αποµα-
κρύνει µε δώρα ή υποσχέσεις αυτόν που συµµετέχει στη
διαδικασία ή έχει την πρόθεση να καταθέσει προσφορά
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρη-
µατική ποινή.

Άρθρο 396
Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική
ποινή, τιµωρείται όποιος εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες
µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση στον ιδιωτικό τοµέα
και, κατά την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας, ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε
φύσης αθέµιτο ωφέληµα για τον ίδιο ή για άλλον ή δέχε-
ται υπόσχεση τέτοιου ωφελήµατος ως αντάλλαγµα για
ενέργεια ή παράλειψή του κατά παράβαση των καθηκό-
ντων του, όπως αυτά διαγράφονται από τον νόµο, ή προ-
κύπτουν από τη φύση της θέσης ή της υπηρεσίας του.

2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος, κατά την ά-
σκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υπόσχεται,
προσφέρει ή παρέχει, άµεσα ή έµµεσα, οποιασδήποτε
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φύσης αθέµιτο ωφέληµα σε πρόσωπο που εργάζεται ή
παρέχει υπηρεσίες µε οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτι-
κό τοµέα, για τον ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για πα-
ράλειψη κατά παράβαση των ως άνω καθηκόντων του. 

3. Η διάταξη του άρθρου 263Α εφαρµόζεται αναλό-
γως. 

Άρθρο 397
Καταδολίευση δανειστών

1. Ο οφειλέτης ο οποίος εν γνώσει µαταιώνει ολικά ή
εν µέρει την ικανοποίηση του δανειστή του εκποιώντας ή
αποκρύπτοντας στοιχεία της περιουσίας του τιµωρείται
µε φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηµατική ποινή. 

2. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµω-
ρείται και ο οφειλέτης ο οποίος εν γνώσει µαταιώνει ολι-
κά ή εν µέρει την ικανοποίηση του δανειστή του που έχει
σε βάρος του βέβαιη και εκκαθαρισµένη απαίτηση, αν ε-
νόψει της επικείµενης εκπλήρωσης της υποχρέωσής
του: α) βλάπτει, καταστρέφει, καθιστά χωρίς αξία, απο-
κρύπτει ή απαλλοτριώνει χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο α-
ντάλλαγµα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο ή β)
κατασκευάζει ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες. 

3. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική
ποινή τιµωρούνται οι πράξεις των προηγούµενων παρα-
γράφων αν η περιουσιακή ζηµία που προκλήθηκε στον
δανειστή είναι ιδιαίτερα µεγάλη. 

4. Οι ποινές των προηγούµενων παραγράφων επιβάλ-
λονται και σε εκείνον που επιχειρεί τις πράξεις υπέρ του
οφειλέτη. 

Άρθρα 398 - 403
(Καταργούνται)

Άρθρο 404
Τοκογλυφία

1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδή-
ποτε πίστωσης, ανανέωσής της ή παράταση της προθε-
σµίας πληρωµής εκµεταλλεύεται την οικονοµική ανάγκη,
την πνευµατική αδυναµία, την κουφότητα ή την απειρία
εκείνου που παίρνει την πίστωση, συνοµολογώντας ή
παίρνοντας για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά
ωφελήµατα, που µε βάση τις ειδικές περιστάσεις είναι
προφανώς δυσανάλογα προς την παροχή του υπαιτίου ή
συνοµολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον πε-
ριουσιακά ωφελήµατα που υπερβαίνουν το κατά τον νό-
µο θεµιτό ποσοστό τόκου τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηµατική ποινή. Αν η πράξη έχει τελεστεί µε
περισσότερους τρόπους αφορά όµως τα ίδια περιουσια-
κά ωφελήµατα, στον υπαίτιο επιβάλλεται µία µόνο ποινή,
κατά την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνεται υπόψη η
συνολική εγκληµατική δράση του. 

2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ’ επάγγελµα τις τοκογλυ-
φικές πράξεις της προηγούµενης παραγράφου τιµωρεί-
ται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική
ποινή. 

Άρθρο 405 
Γενική Διάταξη

1. Για την ποινική δίωξη των εγκληµάτων που προβλέ-
πονται στα άρθρα 386 παρ. 1, 386Α παρ. 1 και 2, 387,

389, 390 παρ. 1 εδάφ. α΄, 394, 397 και 404 απαιτείται έ-
γκληση. 

2. Το αξιόποινο των εγκληµάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 386, 386Α, 386Β, 387, 389, 390, 394, 397 και
404 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και
πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγο-
ρουµένου ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα χωρίς
παράνοµη βλάβη τρίτου. Η µερική µόνο ικανοποίηση εξα-
λείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µόνο µέρος. 

3. Εάν ο υπαίτιος των εγκληµάτων που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο µέχρι την αµετάκλητη
παραποµπή του στο ακροατήριο ικανοποιήσει εντελώς
τον ζηµιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγµένα το κε-
φάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας, από την ηµέρα τέ-
λεσης του εγκλήµατος, απαλλάσσεται από κάθε ποινή. Η
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και για
τα πληµµελήµατα που προβλέπονται στα ίδια άρθρα µέ-
χρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτο-
βάθµιο δικαστήριο. 

Άρθρα 385 - 406
(Έχουν συγχωνευθεί στο εικοστό τρίτο κεφάλαιο)

Άρθρα 407- 459
(Καταργούνται)

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 460

Ο παρών Ποινικός Κώδικας αρχίζει να ισχύει από την
1η Ιουλίου 2019. 

Άρθρο 461

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα
καταργείται ο Ποινικός Κώδικας που ισχύει από την 1η
Ιανουαρίου 1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποι-
ούσε τον νόµο αυτόν.

Άρθρο 462

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα
καταργείται ο νόµος 1608/1950 που ισχύει από την 1η Ια-
νουαρίου 1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιού-
σε το νόµο αυτό. 

Άρθρο 463

1. Όπου ειδικοί νόµοι παραπέµπουν σε άρθρα του κα-
ταργούµενου Ποινικού Κώδικα, οι παραποµπές αυτές α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος Ποινικού Κώδικα θε-
ωρείται ότι γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις αυτού.

2. Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται ποινή φυλάκι-
σης, προστίθεται διαζευκτικά και η χρηµατική ποινή, ό-
πως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 57 του παρόντος Κώ-
δικα. 

3. Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται κάθειρξη έως
δέκα έτη, επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83
περ. γ΄. Η πράξη διατηρεί τον κακουργηµατικό χαρακτή-
ρα της. 

4. Όπου σε ειδικούς νόµους απειλείται µόνο ποινή ισό-
βιας κάθειρξης, προστίθεται διαζευκτικά και η πρόσκαιρη
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κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. 
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα κα-

ταργούνται όλες οι διατάξεις που περιέχονται σε ειδι-
κούς νόµους µε τις οποίες καθορίζονται παρεπόµενες
ποινές ή άλλες συνέπειες που καταργούνται µε αυτόν.

Άρθρο 464

Εκκρεµείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χω-
ρίς την υποβολή εγκλήσεως µε αντικείµενο πράξεις για
την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα
Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύ-
σαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούµενος να υ-
ποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων µηνών από
την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυµεί την
πρόοδό τους. 

Άρθρο 465

Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για
τη µετατροπή της ποινής σε χρηµατική ποινή, την ανα-
στολή εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση υπό όρο ε-
φαρµόζονται για πράξεις που τελέστηκαν µέχρι τη θέση
σε ισχύ του παρόντος.

Άρθρο 466

Σε περίπτωση εξάλειψης του αξιοποίνου, λόγω παρα-
γραφής, εγκληµάτων που ο χαρακτήρας τους µεταβλή-
θηκε από κακούργηµα σε πληµµέληµα κατ’ εφαρµογήν
των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, δεν επηρεάζονται
οι αστικές αξιώσεις του παθόντος.

Άρθρο 467

Για εκκρεµείς υποθέσεις, στις οποίες συµπληρώνεται
ο χρόνος παραγραφής κατ’ εφαρµογή των άρθρων 111
επ., την παύση της ποινικής δίωξης µπορεί να διατάσσει,
µε σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα εφετών, ο αρµόδιος
εισαγγελέας πληµµελειοδικών, θέτοντας τη δικογραφία
στο αρχείο. 

Άρθρο 468

Τα πταίσµατα καταργούνται. Εκκρεµείς υποθέσεις τί-
θενται στο αρχείο µε πράξη του κατά τόπον αρµόδιου ει-
σαγγελέα πληµµελειοδικών. 

Άρθρο 469

Μετά το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 1882/1990 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: «Στην αίτη-
ση και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο δεν συµπεριλαµβάνονται και
δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισµό της ευθύνης
του προσώπου, τα χρέη που προέρχονται από τη µη ε-
κτέλεση χρηµατικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινι-
κό δικαστήριο και οι σχετικές µε αυτά προσαυξήσεις, τό-
κοι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και τα χρέη από τα α-
δικήµατα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας µαζί µε τις σχετικές µε αυτά
προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.»
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Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη Ισχύος

Ο παρών νόµος αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου
2019. 
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