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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια συστηματική αποτύπωση των τροποποιήσεων που επέρχονται 

στον Ποινικό Κώδικα με το Ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 215). 

 

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων, αλλά και όλων των συλλειτουργών στην απονομή της 

Δικαιοσύνης, τα τροποποιούμενα άρθρα παρατίθενται σε μορφή πίνακα με συγκριτική επισκόπηση 

των παλαιών και νέων ρυθμίσεων. 

 

Οι επιμέρους τροποποιήσεις τονίζονται με έντονη γραφή (bold), ώστε ο ερμηνευτής και ο 

εφαρμοστής του δικαίου να έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνουν ανά πάσα στιγμή τι ακριβώς 

αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς. 

 

Για την επεξεργασία των σχετικών διατάξεων χρησιμοποιήθηκαν:  

α) η κωδικοποίηση του «παλαιού» ΠΚ από το Lawspot.gr, και  

β) το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον ΠΚ, από τα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. 

 

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ το Lawspot.gr για τη συνεργασία κατά την επιμέλεια της παρούσας 

έκδοσης. 

 

Διατίθεται ελεύθερα και δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο. 

 

Με την ευχή να φανεί χρήσιμο! 

 
 
 

Αθήνα, Νοέμβριος 2021 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 
 

Αλέξανδρος Μαντζούτσος 

Είμαι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Δρ. Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Αθηνών (2005), έλαβα ΜΔΕ στο Δημόσιο 

Δίκαιο (ΕΚΠΑ, 2007) και στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο (Bordeaux IV, 

2008) καθώς και διδακτορικό δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο (ΕΚΠΑ, 2014). 

Διετέλεσα επισκέπτης ερευνητής στη Νομική Σχολή του Harvard (2009). Έχω συμμετάσχει σε 

διεθνή ερευνητικά προγράμματα στην Ινδία (2006) και τη Χιλή (2007). 

Έχω δημοσιεύσει δύο μονογραφίες (Ισότητα και Εκπαίδευση: Το Δικαίωμα Ίσης Πρόσβασης στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2008, Πολιτικά Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΙΜΔΑ - Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2009) και πλήθος 

επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά. 

Γνωρίζω Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Ιταλικά και Ισπανικά. 

Παράλληλα με την άσκηση δικηγορίας σε όλο το φάσμα του δημοσίου δικαίου (2005-σήμερα), 

εργάστηκα ως συνεργάτης του Γραφείου Τύπου του ΔΣΑ (2011-2014, με εξαίρεση την περίοδο 

9/2011-5/2012 που υπηρέτησα τη θητεία μου στο Στρατό Ξηράς), ως νομικός σύμβουλος στη 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (2014-2015) και ως επιστημονικός συνεργάτης 

στη Βουλή των Ελλήνων για την υποβοήθηση του κοινοβουλευτικού έργου (2018-2021). 

Δημιούργησα την ιστοσελίδα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών 

(www.eanda.gr), της οποίας υπήρξα γενικός διαχειριστής (2006-2012). 

Διετέλεσα Πρόεδρος της ΕΑΝΔΑ (2015-2016), θέση από την οποία υπέβαλα την παραίτησή μου, 

ως έσχατο μέσο διαμαρτυρίας ενάντια στην καταστροφική για την πλειοψηφία των συναδέλφων 

συνέχιση της πολύμηνης αποχής ακόμα και μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. 

Έκτοτε η ηγεσία του δικηγορικού σώματος άλλαξε στάση και σταμάτησε τις ανούσιες, συμβολικές, 

διαρκείς, επαναλαμβανόμενες αποχές, που είχαν δυσανάλογες επιπτώσεις στο μαχόμενο 

δικηγόρο, χωρίς καμία προοπτική επιτυχίας. 

Στις αρχαιρεσίες του 2017 εξελέγην πρώτος σε ψήφους Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών. 

Στο πλαίσιο του ΔΣ του ΔΣΑ προσπάθησα να έχω διαρκή παρουσία σε όλα τα θέματα που 

απασχολούν τους συναδέλφους. 

Επιπλέον, συμμετείχα ενεργά στην Επιτροπή Τηλεματικής, στην Επιτροπή Δημιουργίας του 

Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θέμιδα» και στην Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής των Συναδέλφων 

Μονογονεϊκών Οικογενειών. 

Διετέλεσα Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων 

Δικηγόρων (Α΄ 2019). 

http://www.eanda.gr/


 

 

Για την υποβοήθηση του έργου του Δικηγόρου και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής 

καθημερινότητας, την τελευταία δεκαετία επιμελήθηκα ή συμμετείχα στην επιμέλεια των παρακάτω 

βοηθημάτων, τα οποία διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο: 

• Οι Προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη (ΚΠολΔ, ΚΠΔ, ΠΔ 18/1989, ΚΔΔ) 

• Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΚΠολΔ: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων 

• Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΠΚ: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων 

• Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΚΠοινΔ: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων 

• Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο: Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων 

• Οδηγός για την Κατάθεση Προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

• Θέματα Εξετάσεων - Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων 

• Οδηγός για τα Δικαιώματα του Δικηγόρου 

• Κώδικας Δικονομίας Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ν. 4700/2020) 

• Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος 

Την τελευταία πενταετία διοργανώνω: α) δωρεάν εντατικά σεμινάρια ασκουμένων δικηγόρων, σε 

κάθε εξεταστική περίοδο, για την προετοιμασία των νέων συναδέλφων που συμμετέχουν στον 

πανελλήνιο διαγωνισμό, και β) δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για την κατάρτιση των δικηγόρων 

σε εξειδικευμένα νομικά αντικείμενα, ιδίως όταν επέρχονται σημαντικές νομοθετικές αλλαγές. 

Συμμετέχω στη διοργάνωση σε ετήσια βάση του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Χορού 

Δικηγόρων, για την ενίσχυση φιλανθρωπικών οργανισμών που παρέχουν στήριξη και φροντίδα σε 

παιδιά που έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Προτεραιότητές μου στην ενασχόληση με τα κοινά του Συλλόγου μας είναι: 

▪ Η συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συλλόγου, σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση 

των μη αναγκαίων λειτουργικών δαπανών του, ώστε να μειωθούν αντιστοίχως και οι 

υποχρεώσεις των συναδέλφων προς το Σύλλογο. 

▪ Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε όλες τις διαδικασίες, με παράλληλη αναβάθμιση 

της ΤΝΠ «Ισοκράτης», ώστε κανένας συνάδελφος να μην αναγκάζεται να πληρώνει συνδρομές 

σε ιδιωτικές βάσεις δεδομένων. 

▪ Η πλήρης αναμόρφωση των δικαστικών κτηρίων και υποδομών στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, 

ώστε να μπορούμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας με αξιοπρέπεια. 

▪ Ο εξορθολογισμός του ασφαλιστικού - φορολογικού συστήματος, με ανάληψη πρωτοβουλιών 

από κοινού με όλους τους κλάδους επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών της Χώρας. 

▪ Η ειδική μέριμνα για τη μητέρα και τον πατέρα δικηγόρο, το συνάδελφο με ειδικές ανάγκες, το 

νέο και ασκούμενο δικηγόρο, τον άμισθο δικηγόρο και τον έμμισθο - συνεργάτη δικηγόρο. 

▪ Η ανάδειξη μιας Νέας Εκπροσώπησης, αντάξιας του επιστημονικού επιπέδου και της ιστορίας 

του δικηγορικού σώματος, για την αποκατάσταση του θεσμικού, επαγγελματικού και κοινωνικού 

κύρους του Δικηγόρου. 

Επιζητώ τη διαρκή επικοινωνία με τους συναδέλφους, με την πεποίθηση ότι η εκπροσώπηση είναι 

μια διαρκής διαδικασία, η οποία δεν περιορίζεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Ο Σύλλογος ανήκει στα 

μέλη του. Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη στην ανάδειξη των προβλημάτων, 

αλλά και στην αναζήτηση λύσεων. 
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ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
 

 

            ΠΑΛΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ         ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Άρθρο 8 - Εγκλήματα στην αλλοδαπή που 
τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους 
Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς 
και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου 
τέλεσης, για τις εξής πράξεις που τελέστηκαν στην 
αλλοδαπή: 
α) εσχάτη προδοσία ή προσβολές της διεθνούς υπόστασης 
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 
ελληνικού κράτους, ή οργάνου ή οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, 
δ) πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του 
ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή 
οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς 
αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας 
τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους, 
ε) ψευδορκία σε διαδικασία που εκκρεμεί στις ελληνικές 
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 8 - Εγκλήματα στην αλλοδαπή που 
τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους 
Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς 
και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου 
τέλεσης, για τις εξής πράξεις που τελέστηκαν στην 
αλλοδαπή: 
α) εσχάτη προδοσία ή προσβολές της διεθνούς υπόστασης 
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 
ελληνικού κράτους, ή οργάνου ή οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, 
δ) πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του 
ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή 
οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς 
αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας 
τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους, 
ε) ψευδή κατάθεση σε διαδικασία που εκκρεμεί στις 
ελληνικές 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 43 - Απρόσφορη απόπειρα 
1. Όποιος επιχείρησε να εκτελέσει έγκλημα με μέσο ή 
κατά αντικειμένου τέτοιας φύσης ώστε να αποβαίνει 
απολύτως αδύνατη η τέλεση του εγκλήματος αυτού 
τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 83 μειωμένη στο 
μισό. 
2. Όποιος επιχείρησε τέτοια απρόσφορη απόπειρα 
από ευήθεια παραμένει ατιμώρητος. 

Άρθρο 79 - Δικαστική επιμέτρηση της ποινής 
1. Με την επιμέτρηση της ποινής καθορίζεται η ανάλογη 
και δίκαιη τιμωρία του εγκλήματος με βάση τη βαρύτητα 
της πράξης και το βαθμό ενοχής του υπαιτίου γι’ αυτή. Το 
δικαστήριο σταθμίζει τα στοιχεία που λειτουργούν 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 
προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) τη 
φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς 
επίσης όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και 
τρόπου που συνόδευσαν την προπαρασκευή ή την 
εκτέλεσή του. 
3. Για την εκτίμηση του βαθμού ενοχής του υπαιτίου, το 

Άρθρο 79 - Δικαστική επιμέτρηση της ποινής 
1. Με την επιμέτρηση της ποινής καθορίζεται η ανάλογη 
και δίκαιη τιμωρία του εγκλήματος με βάση τη βαρύτητα 
της πράξης και το βαθμό ενοχής του υπαιτίου γι’ αυτή. Το 
δικαστήριο σταθμίζει τα στοιχεία που λειτουργούν 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 της πράξης το 
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του: α) τη βλάβη που αυτή 
προξένησε ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) τη φύση, το 
είδος και το αντικείμενο της πράξης, καθώς επίσης όλες τις 
περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που 
συνόδευσαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή της. 
3. Για την εκτίμηση του βαθμού ενοχής του υπαιτίου, το 
δικαστήριο εξετάζει: α) την ένταση του δόλου ή το βαθμό 
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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 δόθηκε 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 ικανότητάς 
του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κατά τη 
διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη και ιδίως τη 
μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να 
επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του. 
4. Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου θεωρούνται 
ιδίως: α) το ότι αυτός διαδραμάτισε έναν σαφώς 
υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς, 
β) το ότι τέλεσε την πράξη σε δικαιολογημένη 
συναισθηματική 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 
θεωρούνται ιδίως: α) η κατ’ επάγγελμα τέλεση της πράξης, 
β) η ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκμετάλλευση της 
εμπιστοσύνης του θύματος, δ) το γεγονός ότι το θύμα δεν 
μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του, ε) το ότι ο 
υπαίτιος διαδραμάτισε ιθύνοντα ρόλο σε πράξη που 
τελέστηκε με συμμετοχή πολλών. 
6. Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από τον νομοθέτη για 
τον προσδιορισμό της απειλούμενης ποινής δεν 
λαμβάνονται από το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη 
κατά την επιμέτρησή της. 
7. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που 
δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την 
επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε. 

της αμέλειάς του, β) τα αίτια που τον ώθησαν στην 
εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε 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 ικανότητάς 
του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κατά τη 
διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη και ιδίως τη 
μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να 
επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του. 
4. Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου θεωρούνται 
ιδίως: α) το ότι αυτός διαδραμάτισε έναν σαφώς 
υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς, 
β) το ότι τέλεσε την πράξη σε δικαιολογημένη 
συναισθηματική 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 
θεωρούνται ιδίως: α) η κατ’ επάγγελμα τέλεση της πράξης, 
β) η ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκμετάλλευση της 
εμπιστοσύνης του θύματος, δ) το γεγονός ότι το θύμα δεν 
μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του, ε) το ότι ο 
υπαίτιος διαδραμάτισε ιθύνοντα ρόλο σε πράξη που 
τελέστηκε με συμμετοχή πολλών. 
6. Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από τον νομοθέτη για 
τον προσδιορισμό της απειλούμενης ποινής δεν 
λαμβάνονται από το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη 
κατά την επιμέτρησή της. 
7. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που 
δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την 
επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε. 

Άρθρο 80 - Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής 
ποινής 
1. Κατά την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής, το 
δικαστήριο ορίζει στην απόφαση τόσο τον αριθμό των 
ημερήσιων μονάδων όσο και το ύψος τους. 
2. Κατά τον προσδιορισμό του αριθμού των ημερήσιων 
μονάδων, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του μόνο τη 
βαρύτητα της πράξης και την ενοχή του υπαιτίου γι’ αυτή. 
3. Το δικαστήριο καθορίζει το ύψος κάθε ημερήσιας 
μονάδας με βάση την προσωπική και οικονομική 
κατάσταση του υπαιτίου, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα 
τα καθαρά έσοδα που αποκτά από την εργασία του κατά 
μέσο όρο κάθε ημέρα, άλλα τυχόν εισοδήματα και εν γένει 
την περιουσία του, καθώς και τις οικογενειακές του 
υποχρεώσεις. 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 
μεγαλύτερη από τρία έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να 
καταβάλει σε δόσεις την ποινή του. 
5. Αν η αδυναμία καταβολής των δόσεων της χρηματικής 
ποινής οφείλεται σε ουσιώδη αλλαγή των όρων της 
προσωπικής και οικονομικής κατάστασης του 
καταδικασθέντος μετά την επιμέτρηση της ποινής, ο 
καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που 

Άρθρο 80 - Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής 
ποινής 
1. Κατά την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής, το 
δικαστήριο ορίζει στην απόφαση τόσο τον αριθμό των 
ημερήσιων μονάδων όσο και το ύψος τους. 
2. Κατά τον προσδιορισμό του αριθμού των ημερήσιων 
μονάδων, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του μόνο τη 
βαρύτητα της πράξης και την ενοχή του υπαιτίου γι’ αυτή. 
3. Το δικαστήριο καθορίζει το ύψος κάθε ημερήσιας 
μονάδας με βάση την προσωπική και οικονομική 
κατάσταση του υπαιτίου, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα 
τα καθαρά έσοδα που αποκτά από την εργασία του κατά 
μέσο όρο κάθε ημέρα, άλλα τυχόν εισοδήματα και εν γένει 
την περιουσία του, καθώς και τις οικογενειακές του 
υποχρεώσεις. 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, και αυτεπαγγέλτως, 
προθεσμία, όχι μεγαλύτερη από τρία έτη, ώστε μέσα σε 
αυτήν να καταβάλει σε δόσεις ή εφάπαξ την ποινή του. 
5. Αν η αδυναμία καταβολής της χρηματικής ποινής ή των 
δόσεων αυτής οφείλεται σε ουσιώδη αλλαγή των όρων της 
προσωπικής και οικονομικής κατάστασης του 
καταδικασθέντος μετά την επιβολή της ποινής, ο 
καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που 
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εξέδωσε την απόφαση: α) διεύρυνση της προθεσμίας 
καταβολής της χρηματικής ποινής, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη, β) μείωση του ύψους 
της ημερήσιας μονάδας ή γ) αντικατάσταση της χρηματικής 
ποινής από την προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο 
μέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Κάθε συγκεκριμένο αίτημα 
μπορεί να υποβληθεί μία μόνο φορά. 
6. Μαζί με τη χρηματική ποινή το δικαστήριο ορίζει τη 
στερητική της ελευθερίας ποινή που θα πρέπει να εκτίσει ο 
καταδικασθείς σε περίπτωση μη καταβολής της χρηματικής 
ποινής, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον αριθμό των ημερήσιων μονάδων της χρηματικής 
ποινής. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη 
του άρθρου 99. 

εξέδωσε την απόφαση: α) προθεσμία καταβολής της 
χρηματικής ποινής ή επέκταση αυτής, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη, β) μείωση 
του ύψους της ημερήσιας μονάδας ή γ) αντικατάσταση της 
χρηματικής ποινής από την προσφορά κοινωφελούς 
εργασίας, στο μέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Κάθε 
συγκεκριμένο αίτημα μπορεί να υποβληθεί μία μόνο φορά. 
6. Σε περίπτωση μη καταβολής της χρηματικής ποινής 
σύμφωνα με τα παραπάνω αυτή ή το μη καταβληθέν 
μέρος, βεβαιώνεται κατά το άρθρο 553 ΚΠΔ. 

Άρθρο 81 - Επιμέτρηση της ποινής της παροχής 
κοινωφελούς εργασίας 
1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής της παροχής 
κοινωφελούς εργασίας λαμβάνονται υπόψη και η ηλικία, η 
κατάσταση της υγείας του υπαιτίου, καθώς και οι 
επαγγελματικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις. 
2. Στην απόφαση ορίζεται η μέγιστη διάρκεια παροχής της 
κοινωφελούς εργασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
είκοσι τέσσερις μήνες. 
3. Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος 
του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης και των κατά περίπτωση 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, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής 
εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
4. Στην απόφαση καθορίζεται και η φυλάκιση ή η 
χρηματική ποινή που θα πρέπει να εκτίσει ο 
καταδικασθείς, αν δεν εκτελέσει με συνέπεια την 
κοινωφελή εργασία. Τέσσερις ώρες κοινωφελούς εργασίας 
αντιστοιχούν προς μία ημέρα φυλάκισης ή μία ημερήσια 
μονάδα χρηματικής ποινής. 
5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε 
ελλιπώς ή πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο 
εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, αφού λάβει υπόψη τη 
συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των 
υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, τον βαθμό της 
υπαιτιότητάς του και το τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, 
μπορεί να: α) προβεί σε προειδοποίηση εκείνου που 
καταδικάστηκε, 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 αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη 
εκτελεσθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, 
καθορίζοντας για κάθε τέσσερις ώρες εργασίας μία 
ημερήσια μονάδα χρηματικής ποινής, δ) διατάσσει την 
έκτιση μέρους της φυλάκισης 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 αφαιρέσει τον χρόνο παροχής κοινωφελούς 
εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις ώρες εργασίας 

Άρθρο 81 - Επιμέτρηση της ποινής της παροχής 
κοινωφελούς εργασίας 
1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής της παροχής 
κοινωφελούς εργασίας λαμβάνονται υπόψη και η ηλικία, η 
κατάσταση της υγείας του υπαιτίου, καθώς και οι 
επαγγελματικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις. 
2. Στην απόφαση ορίζεται η μέγιστη διάρκεια παροχής της 
κοινωφελούς εργασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 
3. Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος 
του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης και των κατά περίπτωση 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, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής 
εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
4. Στην απόφαση καθορίζεται και η χρηματική ποινή που 
θα πρέπει να αποτίσει ο καταδικασθείς, αν δεν παρέχει με 
συνέπεια την κοινωφελή εργασία. Τέσσερις ώρες 
κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχούν προς μια ημερήσια 
μονάδα χρηματικής ποινής. 
5. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που 
καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική του 
υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, 
αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της 
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον 
καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της 
υπαιτιότητάς του μπορεί, αφού προβεί σε έγγραφη 
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε, α) να 
παρατείνει την προθεσμία για την εκτέλεση της 
εργασίας μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, β) να επιτρέψει 
την εκτέλεση της χρηματικής ποινής που είχε 
καθοριστεί σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο, αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί 
στην ήδη εκτιθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς 
εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις (4) ώρες 
εργασίας μία ημερήσια μονάδα χρηματικής ποινής. Ο 
καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη 
συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν και 
μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με συνήγορο. 
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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 χρόνος 
της προσωρινής κράτησης, καθώς και ο χρόνος 
παραμονής σε θεραπευτικές μονάδες για διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης κατά τον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. 
2. Στην περίπτωση συρροής εγκλημάτων που 
συνεκδικάζονται, αφαιρείται από την επιβληθείσα συνολική 
ποινή ο χρόνος της κράτησης που διατάχθηκε για 
οποιοδήποτε 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 
αποφάσεων αφαιρεί από την ποινή τον χρόνο κράτησης 
που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης έως τότε 
που αυτή έγινε αμετάκλητη. 
4. Όταν επιβάλλεται μόνο χρηματική ποινή για το έγκλημα 
για το οποίο ο καταδικασθείς είχε κρατηθεί, αφαιρούνται 
από την ποινή που του επιβλήθηκε οι ημερήσιες μονάδες 
που αντιστοιχούν στον χρόνο της κράτησης. 

Άρθρο 82 - Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής 
κράτησης 
1. Όταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή, 
αφαιρείται ο χρόνος κράτησης μετά τη σύλληψη, ο χρόνος 
της προσωρινής κράτησης, καθώς και ο χρόνος 
παραμονής σε θεραπευτικές μονάδες για διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης κατά τον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. 
2. Στην περίπτωση συρροής εγκλημάτων που 
συνεκδικάζονται, αφαιρείται από την επιβληθείσα συνολική 
ποινή ο χρόνος της κράτησης που διατάχθηκε για 
οποιοδήποτε 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 
αποφάσεων αφαιρεί από την ποινή τον χρόνο κράτησης 
που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης έως τότε 
που αυτή έγινε αμετάκλητη. 
4. Όταν επιβάλλεται μόνο χρηματική ποινή ή ποινή 
παροχής κοινωφελούς εργασίας για το έγκλημα για το 
οποίο ο καταδικασθείς είχε κρατηθεί, αφαιρούνται από την 
ποινή που του επιβλήθηκε οι ημερήσιες μονάδες που 
αντιστοιχούν στον χρόνο κράτησης. 

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 τουλάχιστον δέκα ετών, 
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή κάθειρξη 
έως οκτώ έτη, γ) αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα 
έτη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 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 επιβληθεί και μόνο η 
τελευταία. 

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 τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών ή 
κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη, γ) αντί για την ποινή της 
κάθειρξης επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους ή κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη, δ) αντί για την ποινή 
της κάθειρξης έως δέκα (10) έτη επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη, ε) 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 επιβληθεί και μόνο η τελευταία. 

Άρθρο 94 - Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών 
της ελευθερίας ποινών 
1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκλημάτων 
που τελέστηκαν με περισσότερες πράξεις και τιμωρούνται 
με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, 
επιβάλλεται, μετά την επιμέτρησή τους, συνολική ποινή, η 
οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες 
ποινές επαυξημένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του 
ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή 
σχηματίζεται με την επαύξηση 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 συντρέχουσας ποινής, ούτε μπορεί η 
συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι έτη, όταν η 
βαρύτερη ποινή είναι κάθειρξη και τα οκτώ έτη όταν 
πρόκειται για φυλάκιση. 
2. Αν τα εγκλήματα που συρρέουν τελέστηκαν με μία 

Άρθρο 94 - Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών 
της ελευθερίας ποινών 
1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκλημάτων 
που τελέστηκαν με περισσότερες πράξεις και τιμωρούνται 
με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, 
επιβάλλεται, μετά την επιμέτρησή τους, συνολική ποινή, η 
οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες 
ποινές επαυξημένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του 
ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή 
σχηματίζεται με την επαύξηση 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 συντρέχουσας ποινής, ούτε μπορεί η 
συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι έτη, όταν η 
βαρύτερη ποινή είναι κάθειρξη και τα οκτώ έτη όταν 
πρόκειται για φυλάκιση. 
2. Αν τα εγκλήματα που συρρέουν τελέστηκαν με μία 
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πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη 
από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το 
ανώτατο όριο του είδους της ποινής. 
3. Αν χορηγήθηκε αμνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης, 
απόλυση υπό όρο ή επήλθε παραγραφή ή αφέθηκε 
οπωσδήποτε η ποινή για ένα ή περισσότερα από τα 
εγκλήματα που συρρέουν και των οποίων οι ποινές 
προσμετρήθηκαν κατά τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου, εξακολουθεί η εκτέλεση των υπόλοιπων 
ποινών και, αν συντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας 
προκαλεί νέα προσμέτρηση γι’ αυτές, αυτεπαγγέλτως ή με 
αίτηση του καταδικασθέντος. 
4. Ποινές στερητικές της ελευθερίας ανώτερες του ενός 
έτους που επιβάλλονται για κακούργημα ή πλημμέλημα με 
δόλο το οποίο τέλεσε κρατούμενος κατά τη διάρκεια της 
αδείας του εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής 
που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την 
οποία ήταν κρατούμενος. 

πράξη, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη 
από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το 
ανώτατο όριο του είδους της ποινής. Στην περίπτωση 
του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια 
κατά συρροή, το δικαστήριο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις δύναται να επιβάλει συνολική ποινή 
σύμφωνα με την παρ. 1. 
3. Αν χορηγήθηκε αμνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης, 
απόλυση υπό όρο ή επήλθε παραγραφή ή αφέθηκε 
οπωσδήποτε η ποινή για ένα ή περισσότερα από τα 
εγκλήματα που συρρέουν και των οποίων οι ποινές 
προσμετρήθηκαν κατά τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου, εξακολουθεί η εκτέλεση των υπόλοιπων 
ποινών και, αν συντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας 
προκαλεί νέα προσμέτρηση γι` αυτές, αυτεπαγγέλτως ή με 
αίτηση του καταδικασθέντος. 
4. Ποινές στερητικές της ελευθερίας ανώτερες του ενός 
έτους που επιβάλλονται για κακούργημα ή πλημμέλημα με 
δόλο το οποίο τέλεσε κρατούμενος κατά τη διάρκεια της 
αδείας του εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής 
που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την 
οποία ήταν κρατούμενος. 

Άρθρο 99 - Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο 
1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο διατάσσει την 
αναστολή 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 είναι 
απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον καταδικασθέντα 
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, εάν ο καταδικασθείς 
είναι παρών, άλλως από την επίδοση της απόφασης. 
2. Στην ίδια απόφαση το δικαστήριο μπορεί να 
προσδιορίσει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η 
αναστολή εκτέλεσης της ποινής, οι οποίοι, διαζευκτικά ή 
σωρευτικά, είναι ιδίως: α) η αποκατάσταση του συνόλου ή 
μέρους της ζημίας που προκλήθηκε στο θύμα της 
αξιόποινης πράξης κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του 
καταδικασθέντος, β) η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 
χρονικό διάστημα έως ένα έτος, αν η πράξη συνδέεται με 
σοβαρή παραβίαση των κανόνων οδήγησης, γ) η 
καταβολή ποσού ύψους έως δέκα χιλιάδες ευρώ για 
κοινωφελείς σκοπούς, δ) η εκπλήρωση υποχρεώσεων του 
καταδικασθέντος για διατροφή ή επιμέλεια άλλων 
προσώπων, ε) η συμμετοχή του καταδικασθέντος, εφόσον 
συναινεί, σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή άλλο θεραπευτικό 
πρόγραμμα, στ) η συμμετοχή του καταδικασθέντος σε 
συνεδρίες με επιμελητή κοινωνικής αρωγής, ζ) η εμφάνιση 
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 καταδικασθέντος 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 99 - Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο 
1. Αν κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα 
για εγκλήματα δόλου σε στερητική της ελευθερίας 
ποινή μεγαλύτερη από τρία (3) έτη με μία ή με 
περισσότερες αποφάσεις, που οι ποινές τους δεν 
υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω όριο, 
καταδικαστεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα 
τρία (3) έτη, το δικαστήριο με την απόφασή του 
διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για 
ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
από ένα (1) και ανώτερο από τρία (3) έτη. Αν το 
δικαστήριο κρίνει, με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην 
αιτιολογία της απόφασης στοιχεία, ότι η εκτέλεση της 
ποινής είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον 
κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων, 
εφαρμόζει το άρθρο 104Α ΠΚ, εκτός αν δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του, οπότε διατάσσει 
την εκτέλεση μέρους ή ολόκληρης της ποινής. Το 
δικαστήριο μπορεί με ειδική αιτιολογία να χορηγήσει 
την αναστολή και εφόσον οι προηγούμενες καταδίκες 
δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πέντε (5) έτη φυλάκισης, 
εκτός αν συντρέχει η εξαίρεση της απόλυτης 
αναγκαιότητας εκτέλεσης της ποινής. Ο χρόνος της 
αναστολής δεν μπορεί να είναι βραχύτερος από τη 
διάρκεια της ποινής, και αρχίζει από τότε που η 
απόφαση η οποία την χορηγεί καθίσταται εκτελεστή. 
2. Στην ίδια απόφαση το δικαστήριο μπορεί να 
προσδιορίσει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η 
αναστολή εκτέλεσης της ποινής, οι οποίοι, διαζευκτικά ή 
σωρευτικά, είναι ιδίως: α) η αποκατάσταση του συνόλου ή 
μέρους της ζημίας που προκλήθηκε στο θύμα της 
αξιόποινης πράξης κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του 
καταδικασθέντος, β) η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 
χρονικό διάστημα έως ένα έτος, αν η πράξη συνδέεται με 
σοβαρή παραβίαση των κανόνων οδήγησης, γ) η 
καταβολή ποσού ύψους έως δέκα χιλιάδες ευρώ για 
κοινωφελείς σκοπούς, δ) η εκπλήρωση υποχρεώσεων του 
καταδικασθέντος για διατροφή ή επιμέλεια άλλων 
προσώπων, ε) η συμμετοχή του καταδικασθέντος, εφόσον 
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συναινεί, σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή άλλο θεραπευτικό 
πρόγραμμα, στ) η συμμετοχή του καταδικασθέντος σε 
συνεδρίες με επιμελητή κοινωνικής αρωγής, ζ) η εμφάνιση 
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 καταδικασθέντος μπορεί να 
υποβληθεί μετά πάροδο τριμήνου από την απόρριψη της 
προηγούμενης. 
4. Αν ο καταδικασθείς παραβιάζει τους όρους που του 
έχουν επιβληθεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, 
αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της 
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον 
καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της 
υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί κατά την κρίση του 
σε έγγραφη προειδοποίηση εκείνου που 
καταδικάστηκε ή να εισαγάγει την υπόθεση στο 
δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής. Το τελευταίο, με 
βάση τα πιο πάνω κριτήρια, μπορεί: α) να 
τροποποιήσει τους επιβληθέντες ή να επιβάλει 
επιπρόσθετους όρους, β) να διατάξει τη μετατροπή 
της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά το 
άρθρο 104Α ΠΚ, γ) να διατάξει την έκτιση μέρους της 
ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 100 ΠΚ ή την έκτιση ολόκληρης της ποινής. Ο 
καταδικασθείς κλητεύεται υποχρεωτικά στη 
συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν και 
μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με συνήγορο. 

Άρθρο 100 - Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής 
1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο, εφόσον κρίνει ότι 
είναι αναγκαία η έκτιση μέρους της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής για να τον αποτρέψει από την τέλεση 
άλλων αξιόποινων πράξεων, μπορεί να διατάξει την 
εκτέλεση του μέρους αυτού, η διάρκεια του οποίου δεν 
μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα ημερών ούτε ανώτερη 
των τριών μηνών και την αναστολή εκτέλεσης του 
υπολοίπου. 
2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του προηγούμενου άρθρου 
έχουν και εδώ ανάλογη εφαρμογή. 

Άρθρο 100 - Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής 
1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, το δικαστήριο, εφόσον 
κρίνει ότι η μετατροπή της ποινής σε παροχή 
κοινωφελούς εργασίας κατά το άρθρο 104Α ΠΚ δεν θα 
είναι επαρκής για να αποτρέψει τον καταδικασθέντα 
από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων και ότι 
για τον σκοπό αυτό είναι απολύτως αναγκαία η έκτιση 
μέρους της στερητικής της ελευθερίας ποινής, μπορεί 
να διατάξει την πραγματική εκτέλεση του μέρους 
αυτού, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη των δέκα (10) ημερών ούτε ανώτερη των 
τριών (3) μηνών, και την αναστολή εκτέλεσης του 
υπολοίπου. Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται η 
εφαρμογή του άρθρου 105Β ΠΚ. Ο χρόνος δοκιμασίας 
για το αναστελλόμενο μέρος της ποινής αρχίζει μετά 
την ολοκλήρωση της έκτισης του μέρους της ποινής 
που δεν ανεστάλη. 
2. Οι παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου έχουν και 
εδώ ανάλογη εφαρμογή. Σε περίπτωση μη τήρησης 
των όρων μετά την έκτιση μέρους της ποινής το 
δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σοβαρότητα των παραβιάσεων, μπορεί: α) 
να τροποποιήσει τους επιβληθέντες ή να επιβάλει 
επιπρόσθετους όρους, β) να διατάξει την πραγματική 
έκτιση μέρους της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε, 
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, 
γ) να διατάξει την έκτιση του υπολοίπου της ποινής 
που ανεστάλη. Ο καταδικασθείς κλητεύεται 
υποχρεωτικά στη συνεδρίαση τουλάχιστον δέκα 
ημέρες πριν και μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως 
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ή με συνήγορο. 

Άρθρο 101 - Ανάκληση της αναστολής 
Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής, καταστεί αμετάκλητη 
καταδίκη για πράξη που τελέστηκε πριν από τη 
δημοσίευση της απόφασης για την αναστολή, και η 
συνολική 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 καταδίκη, ρητά διατάξει με την ίδια απόφαση να 
διατηρηθεί η αναστολή, λόγω της ελαφράς φύσης του 
πλημμελήματος για το οποίο απαγγέλθηκε η νέα καταδίκη. 

Άρθρο 101 - Ανάκληση της αναστολής 
1. Αν μετά τη χορήγηση της αναστολής, αλλά κατά τη 
διάρκειά της, αποδειχθεί ότι αυτός που την έλαβε είχε 
προηγουμένως καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική 
της ελευθερίας ποινή για κάποια από τις πράξεις που 
ορίζει το άρθρο 99, το δικαστήριο με αίτηση του 
εισαγγελέα ανακαλεί την αναστολή που χορηγήθηκε. 
2. Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής, καταστεί 
αμετάκλητη καταδίκη για έγκλημα δόλου που 
τελέστηκε πριν από τη δημοσίευση της απόφασης για 
την αναστολή, και η ποινή που επιβλήθηκε με μια ή 
περισσότερες αποφάσεις υπερβαίνει συνολικά τα τρία 
(3) έτη, η αναστολή θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε 
ποτέ, εκτός αν το δικαστήριο, απαγγέλλοντας τη νέα 
καταδίκη, ρητά διατάξει με την ίδια απόφαση να 
διατηρηθεί η αναστολή, επειδή η εκτέλεση της ποινής, 
την οποία αφορά η αναστολή, δεν είναι απολύτως 
αναγκαία. 

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 εκτελείται στη 
συνέχεια μετά την ποινή που είχε ανασταλεί, εκτός αν 
λόγω της ελαφράς φύσης του πλημμελήματος που αφορά 
η νέα καταδίκη, το δικαστήριο με την ίδια 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 102 - Άρση της αναστολής 
1. Αν κατά τον χρόνο της αναστολής ο καταδικασθείς 
καταδικαστεί και πάλι σε στερητική της ελευθερίας 
ποινή για έγκλημα δόλου που τελέστηκε κατά τη 
διάρκεια της αναστολής, η αναστολή αίρεται μόλις 
καταστεί αμετάκλητη η νέα καταδίκη. Η ποινή που 
επιβλήθηκε με τη νέα καταδίκη εκτελείται στη συνέχεια 
μετά την ποινή που είχε ανασταλεί, εκτός αν το 
δικαστήριο με την ίδια απόφαση ρητά διατάξει να μην 
αρθεί η αναστολή, επειδή η εκτέλεση της ποινής, την 
οποία αφορά η αναστολή, δεν είναι απολύτως 
αναγκαία. 
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 επήλθε 
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 δεσμεύουν τη χώρα. 

Άρθρο 103 - Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης 
Αν η καταδίκη που ορίζουν τα άρθρα 99, 101, 102 επήλθε 
με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, η ενέργειά της όσον 
αφορά τη χορήγηση, την ανάκληση και την άρση της 
αναστολής κρίνεται ελεύθερα από το δικαστήριο, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε διατάξεις διεθνών ή ευρωπαϊκών 
κειμένων που δεσμεύουν τη χώρα. Σε περίπτωση άρσης 
της αναστολής, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που 
χορήγησε την αναστολή. 

Άρθρο 104 - Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και 
παρεπόμενες ποινές 
1. Η αναστολή της ποινής δεν απαλλάσσει τον 
καταδικασθέντα από την πληρωμή των δικαστικών 
εξόδων, την αστική αποζημίωση ή τη χρηματική 
ικανοποίηση. 
2. Οι παρεπόμενες ποινές αναστέλλονται και εξαλείφονται 
μαζί με την κύρια ποινή. Αν όμως πρόκειται για 
αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων κατά το άρθρο 60, το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη μη αναστολή. 

Άρθρο 104 - Δικαστικές δαπάνες και παρεπόμενες 
ποινές 
1. Η αναστολή της ποινής δεν απαλλάσσει τον 
καταδικασθέντα από την πληρωμή των δικαστικών 
εξόδων. 
2. Οι παρεπόμενες ποινές αναστέλλονται και εξαλείφονται 
μαζί με την κύρια ποινή. Αν όμως πρόκειται για 
αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων κατά το άρθρο 60, το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη μη αναστολή. 

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 κοινωφελούς 
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 εγκλημάτων. 

Άρθρο 104Α - Μετατροπή της φυλάκισης σε 
κοινωφελή εργασία 
1. Όταν επιβάλλεται φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία 
έτη και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 
99, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς 
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 εγκλημάτων. 
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Κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε 
περισσότερες από τρεις ώρες κοινωφελούς εργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ώρες, ούτε να έχει 
διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών. 
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 αίτησή του. 
3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της 
παραγράφου 1, ο καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει νέο 
υπολογισμό της παρεχόμενης κοινωφελούς εργασίας με 
αυτοτελή αίτησή του. 

Κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε 
περισσότερες από δύο (2) ώρες κοινωφελούς εργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) 
ώρες, ούτε να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) 
ετών. 
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 αίτησή του. 
3. Αν επήλθε ουσιώδης αλλαγή των όρων της 
παραγράφου 1, ο καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει νέο 
υπολογισμό της παρεχόμενης κοινωφελούς εργασίας με 
αυτοτελή αίτησή του. 
4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση 
αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που 
καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική του 
υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, 
αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της 
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον 
καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της 
υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε έγγραφη 
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να 
εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της 
ποινής. Υπό τις προϋποθέσεις του προηγούμενου 
εδαφίου, και λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα της ποινής 
που εκτίθηκε, το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής 
μπορεί να διατάξει την έκτιση της φυλάκισης που 
επιβλήθηκε αφού αφαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και 
τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργασίας 
υπολογίζοντας αυτόν σύμφωνα με την παρ. 1. 

Άρθρο 104Β - Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής 
1. Το δικαστήριο μπορεί να μην επιβάλει ποινή στον 
υπαίτιο πλημμελήματος αν: α) αυτός έχει πληγεί τόσο 
σοβαρά από το αποτέλεσμα της πράξης του, ώστε η 
επιβολή της ποινής να εμφανίζεται πλέον δυσανάλογα 
επαχθής, β) έχει αποκαταστήσει στο μέτρο του δυνατού 
την προσβολή που έχει προκαλέσει στον παθόντα, 
δείχνοντας ειλικρινή μετάνοια, ώστε η ποινή να μην 
κρίνεται πλέον αναγκαία, γ) η βλάβη ή ο κίνδυνος που 
προκλήθηκαν από την πράξη του ήταν ιδιαιτέρως μικρής 
βαρύτητας ή δ) έχει περάσει ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό 
διάστημα από την τέλεση του εγκλήματος, ώστε η 
επιβολή της ποινής να μην εμφανίζεται πλέον 
αναγκαία, σε συνδυασμό και με τη μικρή βαρύτητα της 
πράξης. 
2. Το δικαστήριο δεν επιβάλλει ποινή στον υπαίτιο 
πλημμελήματος, αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς διαδικασία 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης μεταξύ αυτού και του 
παθόντος. 

Άρθρο 104Β - Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής 
1. Το δικαστήριο μπορεί να μην επιβάλει ποινή στον 
υπαίτιο πλημμελήματος αν: α) η βλάβη ή ο κίνδυνος που 
προκλήθηκαν από την πράξη του ήταν ιδιαιτέρως 
μικρής βαρύτητας, β) ο υπαίτιος έχει αποκαταστήσει στο 
μέτρο του δυνατού την προσβολή που έχει προκαλέσει 
στον παθόντα, δείχνοντας ειλικρινή μετάνοια, γ) ο 
υπαίτιος έχει πληγεί ιδιαίτερα σοβαρά από το 
αποτέλεσμα της πράξης του, ή δ) έχει περάσει 
ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα από την τέλεση του 
εγκλήματος. Για να κρίνει το δικαστήριο αν δεν θα 
επιβάλλει ποινή ελέγχει αν αυτή, εξαιτίας μίας των 
ανωτέρω περιστάσεων, δεν εμφανίζεται πλέον 
αναγκαία ή εμφανίζεται δυσανάλογα επαχθής. 
2. Το δικαστήριο δεν επιβάλλει ποινή στον υπαίτιο 
πλημμελήματος, αν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς διαδικασία 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης μεταξύ αυτού και του 
παθόντος. 

Άρθρο 105 - Έκτιση της ποινής στην κατοικία 
1. Όποιος καταδικάστηκε σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας έως δεκαπέντε έτη και έχει υπερβεί το 
εβδομηκοστό 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 κατάστημα κράτησης είναι απολύτως αναγκαία 
για να αποτραπεί από την τέλεση άλλων αντίστοιχης 
βαρύτητας εγκλημάτων. Αν το πιο πάνω όριο ηλικίας έχει 
συμπληρωθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, 

Άρθρο 105 - Έκτιση της ποινής στην κατοικία 
1. Όποιος καταδικάστηκε σε πρόσκαιρη στερητική της 
ελευθερίας ποινή και έχει υπερβεί το εβδομηκοστό (70ό) 
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 κατάστημα 
κράτησης είναι απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί από 
την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων. Αν 
το πιο πάνω όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί κατά την 
εκδίκαση της υπόθεσης, αποφασίζει το δικαστήριο που 
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αποφασίζει το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει το συμβούλιο 
πλημμελειοδικών της περιοχής που εδρεύει το δικαστήριο 
αυτό, μετά από αίτηση 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 
συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας τους. Ισχύει 
επίσης, χωρίς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, για 
εκείνους που νοσούν από σύνδρομο επίκτητης 
ανοσοποιητικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, από χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλονται σε τακτική 
αιμοκάθαρση, από ανθεκτική φυματίωση ή είναι 
τετραπληγικοί, από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω 
του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), από γεροντική άνοια ή 
από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου. Για τη 
διακρίβωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου 
εδαφίου απαιτείται γνωμάτευση δύο ιατρών δημόσιου 
νοσοκομείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Υγείας μπορεί να προστίθενται 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 κατοικία, μπορεί 
να επιβάλει στον καταδικασθέντα κατάλληλους κατά την 
κρίση του όρους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 
99 παρ. 2 περιπτώσεις δ΄ έως στ΄, με ανάλογη εφαρμογή 
της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ή έκτιση με ηλεκτρονική 
επιτήρηση. Το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει 
την έκτιση της ποινής στην κατοικία αν διαπιστωθεί ότι δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2. 

επιβάλλει την ποινή. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποφασίζει 
το συμβούλιο πλημμελειοδικών της περιοχής που εδρεύει 
το δικαστήριο αυτό, μετά από αίτηση του καταδικασθέντος. 
Το βούλευμα που απορρίπτει την αίτηση υπόκειται σε 
έφεση. 
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει, 
ανεξαρτήτως ποινής, και για τις μητέρες που έχουν την 
επιμέλεια ανήλικων τέκνων, μέχρι τη συμπλήρωση του 
όγδοου (8ου) έτους της ηλικίας τους και ασκείται άπαξ. 
Ισχύει επίσης, χωρίς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, 
για εκείνους που νοσούν από σύνδρομο επίκτητης 
ανοσοποιητικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, από χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλονται σε τακτική 
αιμοκάθαρση, από ανθεκτική φυματίωση ή είναι 
τετραπληγικοί, από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω 
του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), από γεροντική άνοια ή 
από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου. Για τη 
διακρίβωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου 
εδαφίου απαιτείται γνωμάτευση δύο ιατρών δημόσιου 
νοσοκομείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Υγείας μπορεί, ύστερα από γνώμη του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), να 
προστίθενται 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 κατοικία, μπορεί 
να επιβάλει στον καταδικασθέντα κατάλληλους κατά την 
κρίση του όρους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 
99 παρ. 2 περιπτώσεις δ΄ έως στ΄, με ανάλογη εφαρμογή 
της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ή έκτιση με ηλεκτρονική 
επιτήρηση. Το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει 
την έκτιση της ποινής στην κατοικία, αν διαπιστωθεί ότι 
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 ή 
ότι ο καταδικασθείς αδικαιολογήτως δεν εκτίει 
πραγματικά την ποινή στην κατοικία. Για την 
ανάκληση εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 3 του άρθρου 
110 ΠΚ. 
4. Ο αρμόδιος για την έκτιση της ποινής εισαγγελέας 
δύναται: α) να χορηγεί άδεια εξόδου από την κατοικία 
για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, β) να 
παραγγέλλει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου 
κατοικίας του καταδικασθέντος να ελέγχει την 
πραγματική κατ’ οίκον έκτιση της ποινής. 

Άρθρο 105Α - Παροχή κοινωφελούς εργασίας 
1. Ο καταδικαζόμενος σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη, μπορεί να δηλώσει 
προς το δικαστήριο ότι επιθυμεί να μετατραπεί το 
υπόλοιπο της ποινής του έως τον χρόνο της υπό όρο 
απόλυσης, κατά το επόμενο άρθρο, σε παροχή 
κοινωφελούς εργασίας, αφού θα έχει εκτίσει πραγματικά το 
ένα δέκατο αυτής. Το Δικαστήριο, μετατρέπει την ποινή, εν 
όλω ή εν μέρει, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κρίνει ότι η 
βαρύτητα της πράξης, οι συνθήκες τέλεσής της και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
καταδικασθέντος, καθιστούν απολύτως αναγκαία την 
έκτιση της ποινής στο κατάστημα κράτησης για να 
αποτραπεί η τέλεση από αυτόν άλλων αντίστοιχης 
βαρύτητας εγκλημάτων. 
2. Για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής 
σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, κάθε μήνας φυλάκισης 

Άρθρο 105Α - Παροχή κοινωφελούς εργασίας 
1. Ο καταδικαζόμενος σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη, μπορεί να δηλώσει 
προς το δικαστήριο ότι επιθυμεί να μετατραπεί το 
υπόλοιπο της ποινής του έως τον χρόνο της υπό όρο 
απόλυσης, κατά το επόμενο άρθρο, σε παροχή 
κοινωφελούς εργασίας, αφού θα έχει εκτίσει πραγματικά το 
ένα δέκατο αυτής. Το Δικαστήριο, μετατρέπει την ποινή, εν 
όλω ή εν μέρει, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κρίνει ότι η 
βαρύτητα της πράξης, οι συνθήκες τέλεσής της και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
καταδικασθέντος, καθιστούν απολύτως αναγκαία την 
έκτιση της ποινής στο κατάστημα κράτησης για να 
αποτραπεί η τέλεση από αυτόν άλλων αντίστοιχης 
βαρύτητας εγκλημάτων. 
2. Για τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής 
σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, κάθε μήνας φυλάκισης 
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αντιστοιχεί σε σαράντα ώρες κοινωφελούς εργασίας, η 
οποία πρέπει να εκτελεστεί εντός του οριζόμενου στην 
προηγούμενη παράγραφο χρόνου. 
3. Η μετατροπή δεν προϋποθέτει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση. 
4. Οι παράγραφοι 3 και 5, περιπτώσεις α΄ και ε΄ του 
άρθρου 81 ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ώρες κοινωφελούς εργασίας, η 
οποία πρέπει να εκτελεστεί εντός του οριζόμενου στην 
προηγούμενη παράγραφο χρόνου. 
3. Η μετατροπή δεν προϋποθέτει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση. 
4. Η παρ. 3 του άρθρου 81 ισχύει και στην περίπτωση 
αυτή. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που 
καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική του 
υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, 
αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της 
παραβίασης των υποχρεώσεων από τον 
καταδικασθέντα, καθώς και τον βαθμό της 
υπαιτιότητάς του μπορεί να προβεί σε έγγραφη 
προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε ή να 
εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστήριο εκτέλεσης της 
ποινής. Υπό τις προϋποθέσεις του προηγούμενου 
εδαφίου, και λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα της ποινής 
που εκτίθηκε, το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής 
μπορεί να διατάξει την έκτιση της φυλάκισης που 
επιβλήθηκε αφού αφαιρέσει την εκτιθείσα ποινή και 
τον χρόνο παροχής κοινωφελούς εργασίας 
υπολογίζοντας αυτόν σύμφωνα με την παρ. 2. 

Άρθρο 105Β - Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης 
1. Όσοι καταδικάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας ποινή 
μπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης, 
σύμφωνα με τις πιο κάτω διατάξεις, εφόσον έχουν εκτίσει: 
α) σε περίπτωση φυλάκισης, τα δύο πέμπτα αυτής, 
β) σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, τα τρία πέμπτα 
αυτής και 
γ) σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης τουλάχιστον είκοσι έτη. 
2. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτείται 
να έχει καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη. 
3. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά 
περισσότερες 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 
κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, 
σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση 
μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού των 
οστών ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης 
ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη 
νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία 
γίνεται τακτική αιμοκάθαρση ή από φυματίωση κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως 
δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και για: α) 
κρατουμένους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό 
(50%) και άνω, που δεν μπορούν να εργαστούν, εφόσον 
κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης 
καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας 
αυτοεξυπηρέτησης, β) κρατουμένους με ποσοστό 
αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, γ) 
κρατουμένους στους οποίους απαγορεύεται ύστερα από 
γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.) η ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης που 
μπορεί βάσιμα να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη 

Άρθρο 105Β - Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης 
1. Όσοι καταδικάστηκαν σε στερητική της ελευθερίας 
ποινής μπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της 
ανάκλησης, σύμφωνα με τις πιο κάτω διατάξεις, εφόσον 
έχουν εκτίσει: α) σε περίπτωση φυλάκισης, τα δύο πέμπτα 
(2/5) αυτής, β) σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, τα 
τρία πέμπτα (3/5) αυτής, γ) σε περίπτωση πρόσκαιρης 
κάθειρξης για τα εγκλήματα του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 6, τα τέσσερα πέμπτα (4/5) αυτής και δ) σε 
περίπτωση ισόβιας κάθειρξης τουλάχιστον είκοσι (20) έτη. 
2. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης δεν απαιτείται 
να έχει καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη. 
3. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά 
περισσότερες 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 (25) 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 
κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, 
σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση 
μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού των 
οστών ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης 
ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη 
νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία 
γίνεται τακτική αιμοκάθαρση ή από φυματίωση κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως 
δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και για: α) 
κρατουμένους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό 
(50%) και άνω, που δεν μπορούν να εργαστούν, εφόσον 
κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης 
καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας 
αυτοεξυπηρέτησης, β) κρατουμένους με ποσοστό 
αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, γ) 
κρατουμένους στους οποίους απαγορεύεται ύστερα από 
γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
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στην υγεία τους, δ) κρατουμένους οι οποίοι νοσηλεύονται 
σε θεραπευτικά καταστήματα ή νοσοκομεία εφόσον η 
νοσηλεία τους έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) 
μήνες, ε) κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα έχουν 
μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατουμένους που 
συμμετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής 
απεξάρτησης από ναρκωτικά εγκεκριμένου, κατά το άρθρο 
51 του ν. 4139/2013 οργανισμού και ζ) κρατουμένους για 
όσο διάστημα 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 ευεργετικά είτε 
κατά την προηγούμενη παράγραφο είτε κατά τις ειδικές 
διατάξεις που προβλέπουν αντίστοιχο υπολογισμό. 
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, δεκαέξι 
έτη. Το χρονικό διάστημα των δύο πέμπτων ή, σε 
περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, των δεκαέξι ετών, 
προσαυξάνεται κατά το ένα τρίτο των λοιπών ποινών που 
τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές 
συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως ο 
καταδικασθείς μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει στο 
κατάστημα είκοσι έτη και αν εκτίει περισσότερες ποινές 
ισόβιας κάθειρξης, αν έχει παραμείνει είκοσι πέντε έτη. 

(ΚΕ.Π.Α.) η ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης που 
μπορεί βάσιμα να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη 
στην υγεία τους, δ) κρατουμένους οι οποίοι νοσηλεύονται 
σε θεραπευτικά καταστήματα ή νοσοκομεία εφόσον η 
νοσηλεία τους έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) 
μήνες, ε) κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα έχουν 
μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατουμένους που 
συμμετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής 
απεξάρτησης από ναρκωτικά εγκεκριμένου, κατά το άρθρο 
51 του ν. 4139/2013 οργανισμού και ζ) κρατουμένους για 
όσο διάστημα διαρκεί η κράτησή τους σε χώρους 
αστυνομικών τμημάτων ή αστυνομικών διευθύνσεων. Η 
διακρίβωση των ασθενειών του δεύτερου εδαφίου 
καθώς και της αναπηρίας στις περ. α΄ και β΄ γίνεται με τη 
διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 105. 
5. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που 
εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά είτε 
κατά την προηγούμενη παράγραφο είτε κατά τις ειδικές 
διατάξεις που προβλέπουν αντίστοιχο υπολογισμό. 
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 (2/5) της ποινής που του 
επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαέξι 
(16) έτη. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης που 
επιβλήθηκαν για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 
23 του ν. 4139/2013, 134, 187, 187 Α, των περ. γ’ και δ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 265, της παρ. 1 του άρθρου 
299, των άρθρων 323Α, 324, 380, 385, καθώς και γι’ 
αυτά του 19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του 
παρόντος Kώδικα, απόλυση υπό όρο δεν μπορεί να 
χορηγηθεί στον καταδικασθέντα, αν αυτός δεν έχει 
παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό 
διάστημα ίσο με τα τρία πέμπτα (3/5) της ποινής που 
του επιβλήθηκε, και σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης 
δεκαοχτώ (18) ετών. Το παραπάνω κατά περίπτωση 
χρονικό διάστημα προσαυξάνεται κατά το ένα τρίτο 
(1/3) των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, 
στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε 
κάθε περίπτωση όμως ο καταδικασθείς μπορεί να 
απολυθεί αν έχει παραμείνει στο κατάστημα είκοσι (20) έτη 
και αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν 
έχει παραμείνει είκοσι πέντε (25) έτη. 

Άρθρο 106 - Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
απόλυσης 
1. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μη χορηγηθεί αν κριθεί 
με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδικασθέντος, 
κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά απολύτως 
αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί 
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 ορισμένες 
υποχρεώσεις που θα αφορούν τον τρόπο της ζωής του και 
ιδίως τον τόπο διαμονής του, με ανάλογη εφαρμογή 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 προηγούμενη 
παράγραφο υποχρεώσεων μπορεί να ανατεθεί και σε 

Άρθρο 106 - Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
απόλυσης 
1. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μην χορηγηθεί αν κριθεί 
με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδικασθέντος, 
κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά αναγκαία τη 
συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από 
αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Μόνη η αναιτιολόγητη 
επίκληση πειθαρχικού παραπτώματος κατά την έκτιση της 
ποινής δεν αρκεί για τη μη χορήγηση της απόλυσης. 
2. Στον απολυόμενο μπορούν να επιβληθούν ορισμένες 
υποχρεώσεις που θα αφορούν τον τρόπο της ζωής του και 
ιδίως τον τόπο διαμονής του, με ανάλογη εφαρμογή των 
περιπτώσεων δ΄ έως ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99. 
Οι υποχρεώσεις αυτές, όπως και αυτές που 
επιβάλλονται από τον νόμο, μπορούν πάντοτε να 
ανακληθούν ή να τροποποιηθούν αυτεπάγγελτα ή με 
αίτηση εκείνου που απολύθηκε. 
3. Η εποπτεία για την τήρηση των κατά την προηγούμενη 
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εταιρεία προστασίας αποφυλακιζομένων. παράγραφο υποχρεώσεων μπορεί να ανατεθεί και σε 
εταιρεία προστασίας αποφυλακιζομένων. 

Άρθρο 107 - Ανάκληση της απόλυσης 
1. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν εκείνος που 
απολύθηκε δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που του 
επιβλήθηκαν κατά την απόλυση. 
2. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως 
τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής. 

Άρθρο 107 - Ανάκληση της απόλυσης 
1. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν εκείνος που 
απολύθηκε δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που του 
επιβλήθηκαν κατά την απόλυση ή εφόσον ασκήθηκε σε 
βάρος του δίωξη για κακούργημα, το οποίο τελέστηκε 
στο χρονικό διάστημα του άρθρου 109. 
2. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως 
τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής, 
ο κατάδικος όμως δεν εμποδίζεται να ζητήσει εκ νέου 
την υπό όρο απόλυσή του. 

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 ελευθερίας 
ανώτερη από ένα έτος. Στην περίπτωση αυτή εκτίει 
αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης 
ποινής, το οποίο όφειλε να εκτίσει κατά τον χρόνο της 
απόλυσης. 

Άρθρο 108 - Άρση της απόλυσης 
1. 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 ελευθερίας 
ανώτερη από ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή εκτίει 
αθροιστικά, από τότε που θα γίνει αμετάκλητη η νέα 
καταδίκη, και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης 
ποινής, το οποίο όφειλε να εκτίσει κατά τον χρόνο της 
απόλυσης. Σε περίπτωση άρσης της απόλυσης για 
καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη εκτίει δέκα (10) επιπλέον 
έτη και επί σωρευτικής συνδρομής ισοβίων 
καθείρξεων δεκαπέντε (15) επιπλέον έτη. 
2. Η άρση της απόλυσης δεν εμποδίζει τη χορήγηση 
νέας υπό όρο 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 
περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία έτη, ή αν 
περάσουν 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 109 - Συνέπειες της μη ανάκλησης 
Αν από την απόλυση περάσει το χρονικό διάστημα της 
ποινής το οποίο υπολειπόταν για έκτιση, σε όσες 
περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία (3) έτη, ή αν 
περάσουν τρία (3) έτη χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή 
θεωρείται ότι εκτίθηκε. Η ισόβια κάθειρξη θεωρείται ότι 
εκτίθηκε, αν περάσουν δέκα (10) έτη από την απόλυση 
χωρίς να γίνει ανάκληση 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 συνήγορο 
που διορίζει με απλό έγγραφο θεωρημένο από τον 
διευθυντή της φυλακής ή τις αρμόδιες αρχές. 
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται με αίτηση της 
διεύθυνσης του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο 
καταδικασθείς. 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, υποβάλλει 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 
συμβούλιο, ύστερα από πρόταση των αρχών που 
εποπτεύουν αυτόν που απολύθηκε. Το εδάφιο β΄ της 
πρώτης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση 
αυτή. 
4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί 

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 
(10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, κατά 
την οποία μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή με 
συνήγορο που διορίζει με απλό έγγραφο θεωρημένο από 
τον διευθυντή της φυλακής ή τις αρμόδιες αρχές. 
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται με αίτηση της 
διεύθυνσης του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο 
καταδικασθείς. Η αίτηση υποβάλλεται δύο (2) 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, υποβάλλει 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 
συμβούλιο, ύστερα από πρόταση των αρχών που 
εποπτεύουν αυτόν που απολύθηκε. Το εδάφιο β` της 
πρώτης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση 
αυτή. 
4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί 
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κίνδυνος της δημόσιας τάξης, ο εισαγγελέας 
πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής εκείνου που 
απολύθηκε μπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή 
του ύστερα από την οποία προκαλείται αμέσως με τη 
νόμιμη διαδικασία η απόφαση για την ανάκληση. Αν 
αποφασιστεί η ανάκληση, θεωρείται ότι αυτή επήλθε την 
ημέρα της σύλληψης. 

κίνδυνος της δημόσιας τάξης, ο εισαγγελέας 
πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής εκείνου που 
απολύθηκε μπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή 
του ύστερα από την οποία προκαλείται αμέσως με τη 
νόμιμη διαδικασία η απόφαση για την ανάκληση. Αν 
αποφασιστεί η ανάκληση, θεωρείται ότι αυτή επήλθε την 
ημέρα της σύλληψης. 
5. Κατά του βουλεύματος που κρίνει τη χορήγηση της 
υπό όρο απόλυσης επιτρέπεται έφεση από τον 
εισαγγελέα και τον καταδικασθέντα για οποιοδήποτε 
λόγο με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 473 έως 476 
ΚΠΔ. 

Άρθρο 110Α - Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον 
έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση 
1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας μπορούν, με αίτησή τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 1, να απολυθούν υπό τον 
όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, εφόσον έχουν εκτίσει: 
α) προκειμένου για φυλάκιση, το ένα πέμπτο αυτής, 
β) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα δύο πέμπτα 
αυτής και 
γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον 
δεκατέσσερα έτη. 
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά 
περισσότερες ποινές, ο καταδικασθείς πρέπει να έχει 
εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών που 
προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε κάθε 
περίπτωση μπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει είκοσι δύο 
έτη, ακόμη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το 
όριο αυτό. 
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 ευεργετικά κατά 
την προηγούμενη παράγραφο. Προκειμένου για ποινές 
κάθειρξης δεν μπορεί να χορηγηθεί στον καταδικασθέντα η 
απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό 
κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο της 
ποινής που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας 
κάθειρξης, για δώδεκα έτη. Το χρονικό διάστημα του ενός 
πέμπτου ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, 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 απολυθεί αν έχει παραμείνει στο 
κατάστημα δεκατέσσερα έτη και αν εκτίει περισσότερες 
ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν έχει παραμείνει είκοσι έτη. 
5. Για την απόλυση του καταδικασθέντος κατά τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να έχει καταστεί η 
καταδίκη αμετάκλητη. 
6. Ο απολυθείς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισμένες ώρες 
της ημέρας εκτός του τόπου του κατ’ οίκον περιορισμού 
του αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης 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 

Άρθρο 110Α - Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον 
έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση 
1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας μπορούν, με αίτησή τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 1, να απολυθούν υπό τον 
όρο του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, εφόσον έχουν εκτίσει: 
α) προκειμένου για φυλάκιση, το ένα πέμπτο (1/5) αυτής, 
β) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα δύο πέμπτα 
(2/5) αυτής και γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, 
τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) έτη. 
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά 
περισσότερες ποινές, ο καταδικασθείς πρέπει να έχει 
εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών που 
προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε κάθε 
περίπτωση μπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει είκοσι δύο 
(22) έτη, ακόμη και όταν το παραπάνω άθροισμα 
υπερβαίνει το όριο αυτό. 
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 ευεργετικά κατά 
την προηγούμενη παράγραφο. Προκειμένου για ποινές 
κάθειρξης δεν μπορεί να χορηγηθεί στον καταδικασθέντα η 
απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό 
κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο 
(1/5) της ποινής που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση 
ισόβιας κάθειρξης, για δώδεκα (12) έτη. Το χρονικό 
διάστημα του ενός πέμπτου (1/5) ή, σε περίπτωση ισόβιας 
κάθειρξης, των δώδεκα (12) 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 απολυθεί αν έχει παραμείνει στο κατάστημα 
δεκατέσσερα (14) έτη και αν εκτίει περισσότερες ποινές 
ισόβιας κάθειρξης, αν έχει παραμείνει είκοσι (20) έτη. 
5. Για την απόλυση του καταδικασθέντος κατά τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να έχει καταστεί η 
καταδίκη αμετάκλητη. 
6. Ο απολυθείς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισμένες ώρες 
της ημέρας εκτός του τόπου του κατ` οίκον περιορισμού 
του αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης 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 
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απουσίας του καταδικασθέντος από τον τόπο του κατ’ 
οίκον περιορισμού του και το σύνολο των υποχρεώσεών 
του καθορίζονται είτε με το βούλευμα που διέταξε την 
απόλυσή του είτε μετά τη χορηγηθείσα απόλυση, με 
διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου 
έκτισης της ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος εισαγγελέας 
είτε κατόπιν αίτησης του καταδικασθέντος είτε 
αυτεπαγγέλτως, αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του 
κατ’ οίκον περιορισμού, την τροποποίηση του 
προγράμματος των ωρών απουσίας του καταδικασθέντος 
από αυτόν και την επιβολή ή τροποποίηση των 
υποχρεώσεων του τελευταίου. 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 καταδικασθείς 
δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του 
επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας 
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 
σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο 
καταδικασθείς στην περίπτωση αυτή δικαιούται να 
απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105Β, αφού παραμείνει στο 
σωφρονιστικό κατάστημα ένα επιπλέον έτος σε σχέση με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 105Β παρ. 1. Το ίδιο ισχύει αν, 
κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε 
ήδη χορηγηθεί απόλυση κατ’ άρθρο 105Β, χωρίς όμως να 
έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 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 αποτέλεσμα 
η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση να θεωρείται 
ότι έχει ήδη εκτιθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109. 
10. Η με το παρόν άρθρο χορηγούμενη απόλυση εκτείνεται 
μέχρι του χρονικού σημείου της χορήγησης στον 
καταδικασθέντα της απόλυσης υπό όρο κατ’ άρθρο 105Β. 

απουσίας του καταδικασθέντος από τον τόπο του κατ` 
οίκον περιορισμού του και το σύνολο των υποχρεώσεών 
του καθορίζονται είτε με το βούλευμα που διέταξε την 
απόλυσή του είτε μετά τη χορηγηθείσα απόλυση, με 
διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου 
έκτισης της ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος εισαγγελέας 
είτε κατόπιν αίτησης του καταδικασθέντος είτε 
αυτεπαγγέλτως, αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του 
κατ` οίκον περιορισμού, την τροποποίηση του 
προγράμματος των ωρών απουσίας του καταδικασθέντος 
από αυτόν και την επιβολή ή τροποποίηση των 
υποχρεώσεων του τελευταίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 2 και 3. 
7. Η απόλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου μπορεί να μη χορηγηθεί, με ανάλογη εφαρμογή 
του άρθρου 106. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 110 εφαρμόζεται αναλόγως. 
8. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν ο καταδικασθείς 
δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του 
επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας 
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. Οι παρ. 
3 και 4 του άρθρου 110 εφαρμόζονται αναλόγως. 
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 (6) μηνών, για το οποίο 
καταδικάστηκε αμετακλήτως. Σε περίπτωση άρσης της 
απόλυσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα 
σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο 
καταδικασθείς στην περίπτωση αυτή δικαιούται να 
απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 105Β, αφού παραμείνει στο 
σωφρονιστικό κατάστημα ένα επιπλέον έτος σε σχέση με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 105Β παρ. 1. Το ίδιο ισχύει αν, 
κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε 
ήδη χορηγηθεί απόλυση κατ’ άρθρο 105Β, χωρίς όμως να 
έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 
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 αποτέλεσμα η 
ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση να θεωρείται 
ότι έχει ήδη εκτιθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109. 
10. Η με το παρόν άρθρο χορηγούμενη απόλυση εκτείνεται 
μέχρι του χρονικού σημείου της χορήγησης στον 
καταδικασθέντα της απόλυσης υπό όρο κατ’ άρθρο 105Β. 
11. Στις περιπτώσεις των κακουργημάτων των 
άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013, 134, 187, 187 Α, 
των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 265, της παρ. 
1 του άρθρου 299, 323Α, 324, 380, 385 καθώς και γι’ 
αυτά του 19ου κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του 
παρόντος Kώδικα, δεν επιτρέπεται απόλυση υπό τον 
όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική 
επιτήρηση. 
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Άρθρο 113 - Αναστολή της παραγραφής 
1. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο 
χρόνο, σύμφωνα με διάταξη νόμου, δεν μπορεί να αρχίσει 
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 
χρονικός περιορισμός της αναστολής δεν ισχύει όταν η 
αναβολή 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 έλλειψή 
της δεν αναστέλλει την παραγραφή. 
4. Η προθεσμία παραγραφής των κακουργημάτων που 
στρέφονται κατά ανηλίκου, αναστέλλεται μέχρι την 
ενηλικίωση του θύματος. 

Άρθρο 113 - Αναστολή της παραγραφής 
1. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο 
χρόνο, σύμφωνα με διάταξη νόμου, δεν μπορεί να αρχίσει 
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 (5) έτη για τα 
κακουργήματα και τρία (3) έτη για τα πλημμελήματα. Ο 
χρονικός περιορισμός της αναστολής δεν ισχύει όταν η 
αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης, ή η αναβολή της 
δίκης, λαμβάνει χώρα κατ' εφαρμογή των άρθρων 29, 59 
και 61 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή της παρ. 4Α του 
άρθρου 7 του ν. 3226/2004 (Α' 24). 
3. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή 
της δεν αναστέλλει την παραγραφή. 
4. Η προθεσμία της παραγραφής των κακουργημάτων 
που στρέφονται κατά ανηλίκου αρχίζει από την 
ενηλικίωση του θύματος. Η προθεσμία της 
παραγραφής των εγκλημάτων που προβλέπονται στα 
άρθρα 323Α, 324 και στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού 
Μέρους του παρόντος Κώδικα, όταν αυτά στρέφονται 
κατά ανηλίκου, αρχίζει ένα (1) έτος μετά από την 
ενηλικίωση του θύματος, εφόσον πρόκειται για 
πλημμέλημα, και τρία (3) έτη μετά την ενηλικίωση, 
εφόσον πρόκειται για κακούργημα. 

Άρθρο 119 - Έναρξη του χρόνου παραγραφής των 
ποινών 
Η παραγραφή των ποινών αρχίζει από την ημέρα που η 
απόφαση έγινε αμετάκλητη. 

Άρθρο 119 - Έναρξη της  παραγραφής του χρόνου των 
ποινών 
Η παραγραφή των ποινών αρχίζει από την ημέρα που η 
απόφαση έγινε αμετάκλητη, εκτός αν ο νόμος ορίζει 
διαφορετικά. 

Άρθρο 129 - Απόλυση υπό όρο 
1. Το δικαστήριο απολύει υπό όρο τον ανήλικο μετά τη 
λήξη του ενός δευτέρου του περιορισμού σε ειδικό 
κατάστημα κράτησης νέων και ορίζει τον χρόνο της 
δοκιμασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο 
της ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως 
περιορισμός που εκτίθηκε θεωρείται και αυτός που 
υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν 
κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίκου κατά 
την έκτιση του περιορισμού καθιστά απολύτως αναγκαία τη 
συνέχιση της κράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση 
από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. 
3. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, η διεύθυνση 
του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος 
υποβάλλει αίτηση προς το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων 
στο Πλημμελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ο 
περιορισμός μαζί με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του 
καταστήματος δύο μήνες πριν συμπληρωθεί η έκτιση του 
ενός δευτέρου του περιορισμού που επιβλήθηκε. Ο 
ανήλικος 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 θεωρημένο, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, 
από το διευθυντή του καταστήματος κράτησης, από 
δικηγόρο ή από τις αρμόδιες αρχές. Αν η αίτηση για 
απόλυση υπό όρο δε γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί να 

Άρθρο 129 - Απόλυση υπό όρο 
1. Το δικαστήριο απολύει υπό όρο τον ανήλικο μετά τη 
λήξη του ενός δευτέρου του περιορισμού σε ειδικό 
κατάστημα κράτησης νέων και ορίζει τον χρόνο της 
δοκιμασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο 
της ποινής. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως 
περιορισμός που εκτίθηκε θεωρείται και αυτός που 
υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν 
κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίκου κατά 
την έκτιση του περιορισμού καθιστά απολύτως αναγκαία τη 
συνέχιση της κράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση 
από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. 
3. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, η διεύθυνση 
του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος 
υποβάλλει αίτηση προς το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων 
στο Πλημμελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ο 
περιορισμός μαζί με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του 
καταστήματος δύο (2) μήνες πριν συμπληρωθεί η έκτιση 
του ενός δευτέρου του περιορισμού που επιβλήθηκε. Ο 
ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα (10) 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 θεωρημένο, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, 
από το διευθυντή του καταστήματος κράτησης, από 
δικηγόρο ή από τις αρμόδιες αρχές. Το δικαστήριο 
συνεδριάζει υποχρεωτικά μέσα σε δεκαπέντε (15) 
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υποβληθεί μετά δύο μήνες από την απόρριψη, εκτός αν 
υπάρξουν νέα στοιχεία. 
4. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να χορηγηθεί και πριν από 
την έκτιση του ενός δευτέρου του περιορισμού που 
επιβλήθηκε, μόνο για σπουδαίους λόγους και εφόσον έχει 
εκτιθεί πραγματικά το ένα τρίτο αυτού. 
5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κατά τη 
διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας υποχρεώσεις που 
αφορούν στον τρόπο ζωής του και ιδίως στον τόπο 
διαμονής, στη διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση 
εγκεκριμένου από το νόμο θεραπευτικού προγράμματος 
απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο 
απολυόμενος παραβιάσει τους όρους που του έχουν 
επιβληθεί, η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, όταν 
πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης 
των υποχρεώσεών, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών 
που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει ο ανήλικος την 
προσδοκία ότι στο μέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. 
Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως 
τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. 
6. Αν ο απολυόμενος κατά το χρόνο δοκιμασίας 
καταδικασθεί για πράξη που αν τελούσε ενήλικος θα 
χαρακτηριζόταν 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. 

ημέρες από τη συμπλήρωση της έκτισης του ημίσεος 
του περιορισμού που επιβλήθηκε. Αν η αίτηση για 
απόλυση υπό όρο δε γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί μετά δύο (2) μήνες από την απόρριψη, εκτός αν 
υπάρξουν νέα στοιχεία. 
4. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να χορηγηθεί και πριν από 
την έκτιση του ενός δευτέρου (1/2) του περιορισμού που 
επιβλήθηκε, μόνο για σπουδαίους λόγους και εφόσον έχει 
εκτιθεί πραγματικά το ένα τρίτο (1/3) αυτού. 
5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κατά τη 
διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας υποχρεώσεις που 
αφορούν στον τρόπο ζωής του και ιδίως στον τόπο 
διαμονής, στη διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση 
εγκεκριμένου από το νόμο θεραπευτικού προγράμματος 
απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες. Αν ο 
απολυόμενος παραβιάσει τους όρους που του έχουν 
επιβληθεί, η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, όταν 
πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης 
των υποχρεώσεών, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών 
που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει ο ανήλικος την 
προσδοκία ότι στο μέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. 
Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως 
τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. 
6. Αν ο απολυθείς κατά το χρόνο της δοκιμασίας 
καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο 
σε ποινή άνω του ενός (1) έτους, 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 
περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, 
μπορούν, μετά από αίτησή τους, να απολυθούν υπό τον 
όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, εφόσον έχουν εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής 
τους. Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του καταστήματος κράτησης και έκθεση της 
Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, όπου γίνεται ειδική 
μνεία στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του 
καταδικασθέντος, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με 
τα πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του 
χορηγηθεί η απόλυση. Οι παρ. 2 και 3 εδ. β΄ και γ΄ του 
άρθρου 129 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. 
2. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που 
υπολογίστηκε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η 
απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί πάντως να χορηγηθεί, 
αν ο ανήλικος δεν έχει παραμείνει στο κατάστημα για 
χρονικό 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 
ηλεκτρονική 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, τελέσει 

Άρθρο 129Α - Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον 
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση 
1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε ποινή 
περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, 
μπορούν, μετά από αίτησή τους, να απολυθούν υπό τον 
όρο του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 284 Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, εφόσον έχουν εκτίσει το ένα τρίτο (1/3) της 
ποινής τους. Η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του καταστήματος κράτησης και 
έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, όπου γίνεται 
ειδική μνεία στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του 
καταδικασθέντος, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με 
τα πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του 
χορηγηθεί η απόλυση. Οι παρ. 2 και 3 εδ. β` και γ` του 
άρθρου 129 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. 
2. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που 
υπολογίστηκε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η 
απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί πάντως να χορηγηθεί, 
αν ο ανήλικος δεν έχει παραμείνει στο κατάστημα για 
χρονικό διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) 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 
ηλεκτρονική 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 απολυθείς κατά το 
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με δόλο πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν 
πλημμέλημα, για την οποία καταδικάστηκε οποτεδήποτε 
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 τελούσε 
ενήλικος θα ήταν κακούργημα, για την οποία 
καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως. Στην 
περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα 
σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή και ο 
ανήλικος αποκτά 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 κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε 
ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ’ άρθρο 129, χωρίς 
όμως να έχει παρέλθει 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 εκτιθείσα κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 129 παρ. 7. 
7. Η παρ. 7 του άρθρου 129 ισχύει και στην περίπτωση 
αυτή. 

χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση 
τέλεσε, ως ενήλικος, πλημμέλημα με δόλο για το 
οποίο καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως σε 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. 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 απολυθείς, όσο 
διαρκεί η εν λόγω απόλυση, τέλεσε, ως ενήλικος, 
κακούργημα ή ως ανήλικος, πράξη που αν την τελούσε 
ενήλικος θα ήταν κακούργημα, για την οποία και 
καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως. Στην 
περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα 
σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή και ο 
ανήλικος αποκτά το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ’ 
άρθρο 129, αφού παραμείνει στο ειδικό κατάστημα 
κράτησης νέων ένα (1) επιπλέον έτος σε σχέση με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 129 παρ. 1 και 4. Το ίδιο ισχύει αν, 
κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε 
ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ’ άρθρο 129, χωρίς 
όμως να έχει παρέλθει 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 εκτιθείσα κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 129 παρ. 7. 
7. Η παρ. 7 του άρθρου 129 ισχύει και στην περίπτωση 
αυτή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

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 
προεδρική εξουσία, τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση ή 
τη Βουλή από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα, 
τιμωρείται 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 κράτους 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 
θεωρούνται στο Κεφάλαιο αυτό: α) η ανάδειξη του 
Αρχηγού του Κράτους με εκλογή, β) το δικαίωμα του λαού 
να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και 
μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά 
πλαίσια, γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, δ) 
η αρχή του πολυκομματισμού, ε) η αρχή της διάκρισης των 
λειτουργιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, στ) η αρχή 
της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της 

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 
προεδρική εξουσία, τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση ή 
τη Βουλή από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα, 
τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. 
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 κράτους 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 
θεωρούνται στο Κεφάλαιο αυτό: α) η ανάδειξη του 
Αρχηγού του Κράτους με εκλογή, β) το δικαίωμα του λαού 
να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και 
μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά 
πλαίσια, γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, δ) 
η αρχή του πολυκομματισμού, ε) η αρχή της διάκρισης των 
λειτουργιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, στ) η αρχή 
της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της 
εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας από το 
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εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας από το 
Σύνταγμα και τους νόμους, ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης και η) η γενική ισχύς και προστασία των 
ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα. 

Σύνταγμα και τους νόμους, ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης και η) η γενική ισχύς και προστασία των 
ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα. 

Άρθρο 159 - Δωροληψία πολιτικών προσώπων 
1. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες 
μονάδες τιμωρείται ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της 
Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι 
περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι ή τα μέλη των κατά το άρθρο 
157 παράγραφος 2 συμβουλίων ή των επιτροπών τους, οι 
οποίοι ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή μέσω τρίτου, για τους 
εαυτούς τους ή άλλους, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα 
που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα για 
ενέργεια ή παράλειψή 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 επιτροπών 
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 τέτοιο 
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 
προηγούμενων 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 συνελεύσεων 
διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών στους οποίους η 
Ελλάδα είναι μέλος, β) μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 
περιπτώσεις 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 τελέστηκε. 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263Α παρ. 2 έως 5 
έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα εγκλήματα των 
προηγούμενων παραγράφων. 

Άρθρο 159 - Δωροληψία πολιτικών προσώπων 
1. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες (1.000) 
ημερήσιες μονάδες τιμωρείται ο Πρωθυπουργός, τα μέλη 
της Κυβέρνησης, οι Υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι 
περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι ή τα μέλη των κατά το άρθρο 
157 παρ. 2 συμβουλίων ή των επιτροπών τους, οι οποίοι 
ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή μέσω τρίτου, για τους 
εαυτούς τους ή άλλους, οποιοσδήποτε φύσης ωφελήματα 
που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα για 
ενέργεια ή παράλειψή 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 επιτροπών 
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 τέτοιο 
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 
προηγούμενων παραγράφων επιβάλλεται και έκπτωση 
από τη δημόσια θέση που κατέχει ο καταδικασθείς. 
4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται 
από: α) μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή 
υπερεθνικών οργανισμών στους οποίους η Ελλάδα είναι 
μέλος, β) μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και όταν η πράξη 
τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν 
είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας όπου 
τελέστηκε. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης όταν η 
πράξη τελείται από τον Πρωθυπουργό, μέλος της 
Κυβέρνησης ή Υφυπουργό άλλου κράτους, καθώς και 
από μέλη του κοινοβουλίου ή συμβουλίου τοπικής 
αυτοδιοίκησης άλλου κράτους. 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263Α παρ. 2 έως 5 
έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα εγκλήματα των 
προηγούμενων παραγράφων. 

Άρθρο 159Α - Δωροδοκία πολιτικών προσώπων 
1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή 
μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, βουλευτή, τον 
περιφερειάρχη ή τον δήμαρχο, άμεσα ή μέσω άλλου, 
οποιαδήποτε ωφελήματα που δεν δικαιούται για τον εαυτό 
του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική 
ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή 
αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και 
χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. 
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος σχετικά με εκλογή ή 
ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή, ή το κατά το 
άρθρο 157 παρ. 2 συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
επιτροπή τους, υπόσχεται ή παρέχει σε μέλος των πιο 
πάνω σωμάτων ή των επιτροπών τους οποιαδήποτε 
ωφελήματα που δεν δικαιούται, για τον εαυτό του ή για 
άλλον, για να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή στην 
ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο. 

Άρθρο 159Α - Δωροδοκία πολιτικών προσώπων 
1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει στον Πρωθυπουργό ή 
μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, βουλευτή, τον 
περιφερειάρχη ή τον δήμαρχο, άμεσα ή μέσω άλλου, 
οποιαδήποτε ωφελήματα που δεν δικαιούται για τον εαυτό 
του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική 
ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή 
αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) 
έτη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. 
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος σχετικά με εκλογή ή 
ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή, ή το κατά το 
άρθρο 157 παρ. 2 συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
επιτροπή τους, υπόσχεται ή παρέχει σε μέλος των πιο 
πάνω σωμάτων ή των επιτροπών τους οποιαδήποτε 
ωφελήματα που δεν δικαιούται, για τον εαυτό του ή για 
άλλον, για να μην λάβει μέρος στην εκλογή ή στην 
ψηφοφορία ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο. 
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3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την 
εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση 
τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν η πράξη 
δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν με 
παραβίαση συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας δεν 
απέτρεψε από αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό 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 κοινοβουλευτικών 
συνελεύσεων διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών στους 
οποίους η Ελλάδα είναι μέλος, β) μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γ) μέλη του 
Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε συμβουλίου τοπικής 
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 όπου 
τελέστηκε. 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263 Α έχουν ανάλογη 
εφαρμογή και στα εγκλήματα των προηγούμενων 
παραγράφων. 

3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την 
εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση 
τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν η πράξη 
δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν με 
παραβίαση συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας δεν 
απέτρεψε από αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές 
του ή υπόκειται στον έλεγχο του από την τέλεση προς 
όφελος της επιχείρησης της πράξης των προηγουμένων 
παραγράφων. 
4. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται 
προς: α) μέλη κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διεθνών ή 
υπερεθνικών οργανισμών στους οποίους η Ελλάδα είναι 
μέλος, β) μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γ) τον Πρωθυπουργό, μέλος 
της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό άλλου κράτους, καθώς 
και μέλη του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε συμβουλίου 
τοπικής 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 όπου 
τελέστηκε. 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 238 και 263 Α έχουν ανάλογη 
εφαρμογή και στα εγκλήματα των προηγούμενων 
παραγράφων. 

Άρθρο 168 - Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας 
1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας 
υπηρεσίας ή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής 
ωφέλειας, ή παραμένει στους χώρους αυτούς και προκαλεί 
έτσι διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής 
της υπηρεσίας, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 
χρηματική ποινή. 
2. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή ή 
σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας 
υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 
επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιμωρείται με φυλάκιση και 
χρηματική ποινή. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος, 
χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα 
ή διαταράσσει σοβαρά τις συνεδριάσεις συλλογικού 
οργάνου, συγκροτούμενου σύμφωνα με το νόμο για τη 
διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων. 
3. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο που 
χρησιμοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασμού κατά τη 
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραμένει στον 
χώρο αυτό παρά τη θέληση του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού που τον χρησιμοποιεί, και προκαλεί έτσι 
διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του 
πλειστηριασμού τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) 
έτους ή με χρηματική ποινή. Με φυλάκιση έως έξι (6) 
μηνών τιμωρείται όποιος παράνομα εισέρχεται ή 
παραμένει στον προαναφερόμενο χώρο κατά τον χρόνο μη 
διεξαγωγής του πλειστηριασμού με σκοπό την 
παρακώλυση αυτού. 

Άρθρο 168 - Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας 
1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας 
υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 
επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους 
αυτούς παρά τη ρητή εναντίωση της υπηρεσίας που τους 
χρησιμοποιεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή 
χρηματική ποινή. 
2. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή ή 
σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας 
υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 
επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιμωρείται με φυλάκιση και 
χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και 
όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, 
εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τη 
λειτουργία συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου 
των φορέων του προηγούμενου εδαφίου. 
3. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο που 
χρησιμοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασμού κατά τη 
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραμένει στον 
χώρο αυτό παρά τη θέληση του υπαλλήλου του 
πλειστηριασμού που τον χρησιμοποιεί, και προκαλεί έτσι 
διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του 
πλειστηριασμού τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) 
έτους ή με χρηματική ποινή. Με φυλάκιση έως έξι (6) 
μηνών ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος παράνομα 
εισέρχεται ή παραμένει στον προαναφερόμενο χώρο κατά 
τον χρόνο μη διεξαγωγής του πλειστηριασμού με σκοπό 
την παρακώλυση αυτού. 

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 γονικής 
μέριμνας, την επικοινωνία με το τέκνο και τη ρύθμιση της 
χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των 

Άρθρο 169Α - Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και 
συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβαιολογράφο 
1. Όποιος δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή 
διάταξη δικαστικής απόφασης πολιτικού δικαστηρίου ή 
σε εισαγγελική διάταξη, που αφορούν τη ρύθμιση της 
νομής ή της κατοχής, την άσκηση της γονικής μέριμνας, 
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κινητών μεταξύ συζύγων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία 
έτη ή χρηματική ποινή. 
2. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος, 
ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους σχετικά με 
την ελευθερία κίνησης και διαμονής που του έχουν 
επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή με βούλευμα, μετά τη 
συμπλήρωση του εκάστοτε ανώτατου ορίου της διάρκειας 
της προσωρινής κράτησης. 
3. Όποιος εν γνώσει ματαιώνει την εκτέλεση της ποινής 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. 

την επικοινωνία με το τέκνο και τη ρύθμιση της χρήσης της 
οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών 
μεταξύ συζύγων ή την απαγόρευση προσέγγισης και 
επικοινωνίας μεταξύ προσώπων, τιμωρείται με 
φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Με την ίδια 
ποινή τιμωρείται και όποιος δεν συμμορφώθηκε σε 
συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο 
κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά 
στην επικοινωνία των ανήλικων τέκνων. 
2. Με φυλάκιση έως τρία (3) έτη τιμωρείται ο 
κατηγορούμενος, ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς 
όρους σχετικά με την ελευθερία κίνησης και διαμονής που 
του έχουν επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή με βούλευμα, 
μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε ανώτατου ορίου της 
διάρκειας της προσωρινής κράτησης. 
3. Όποιος εν γνώσει ματαιώνει την εκτέλεση της ποινής ή 
του μέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε άλλον τιμωρείται 
με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Η πράξη 
μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου 
οικείου του. 

Άρθρο 187Β - Αξιόποινη υποστήριξη 
1. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά 
ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά 
μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε 
τρομοκρατική οργάνωση ή σε μεμονωμένο τρομοκράτη ή 
για τη συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης ή για να 
καταστεί κάποιος τρομοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή 
διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη 
διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος, τιμωρείται με 
κάθειρξη έως δέκα έτη. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν 
η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί ή σκοπείται να 
συσταθεί μόνο για την τέλεση πλημμελημάτων. Το ίδιο 
ισχύει όταν ο μεμονωμένος τρομοκράτης τελεί ή σκοπεί 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 
κακουργήματος. 
3. Με κάθειρξη ως δέκα έτη τιμωρείται όποιος, με απειλή ή 
χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρκων, 
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 
τελέστηκαν από εγκληματικές ή τρομοκρατικές 
οργανώσεις, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατ’ 
άλλη διάταξη. 
4. Κατά την επιμέτρηση της ποινής των εγκλημάτων της 
παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη ως επιβαρυντικές 
περιστάσεις οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που 
εκδίδουν δικαστήρια άλλων κρατών - μερών της Σύμβασης 
της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και 
δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Άρθρο 187Β - Αξιόποινη υποστήριξη 
1. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά 
ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά 
μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε 
τρομοκρατική οργάνωση ή σε μεμονωμένο τρομοκράτη ή 
για τη συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης ή για να 
καταστεί κάποιος τρομοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή 
διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη 
διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος, τιμωρείται με 
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν 
η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί ή σκοπείται να 
συσταθεί μόνο για την τέλεση πλημμελημάτων. Το ίδιο 
ισχύει όταν ο μεμονωμένος τρομοκράτης τελεί ή σκοπεί να 
τελέσει μόνο πλημμελήματα. 
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) 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 
κακουργήματος. 
3. Με κάθειρξη ως δέκα (10) έτη τιμωρείται όποιος, με 
απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, 
ενόρκων, 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 και 187Α καθώς και των 
κακουργημάτων που τελέστηκαν από εγκληματικές ή 
τρομοκρατικές οργανώσεις, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται 
βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη. 
4. Κατά την επιμέτρηση της ποινής των εγκλημάτων της 
παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη ως επιβαρυντικές 
περιστάσεις οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που 
εκδίδουν δικαστήρια άλλων κρατών - μερών της Σύμβασης 
της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και 
δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
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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 
ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων, 
που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη 
προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με 
κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό 
ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχθούν 
οι διεθνείς 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 191 - Διασπορά ψευδών ειδήσεων 
Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή 
διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις 
που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο 
στους πολίτες ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του 
κοινού στην εθνική οικονομία, στην αμυντική 
ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και 
χρηματική ποινή. Εάν η πράξη τελέστηκε 
επανειλημμένα μέσω του τύπου ή μέσω διαδικτύου, ο 
υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή 
τιμωρείται και ο πραγματικός ιδιοκτήτης ή εκδότης του 
μέσου με το οποίο τελέστηκαν οι πράξεις των 
προηγούμενων εδαφίων. 

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 σκοπό, 
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 πιστωτικές 
κάρτες, κάρτες των ευρωεπιταγών, λοιπές κάρτες 
εκδιδόμενες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικές 
επιταγές, ευρωεπιταγές, λοιπές επιταγές και 
συναλλαγματικές. 
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 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 σκοπό, 
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 πιστωτικές 
κάρτες, κάρτες των ευρωεπιταγών, λοιπές κάρτες 
εκδιδόμενες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικές 
επιταγές, ευρωεπιταγές, λοιπές επιταγές και 
συναλλαγματικές. 
3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρού αριθμού 
πλαστών ή μικρής φερόμενης αξίας τους, οι πράξεις των 
παρ. 1 και 2 τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη. 

Άρθρο 208 - Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και 
άλλων μέσων πληρωμής 
1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε 
κυκλοφορία 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 έτη ή 
χρηματική ποινή. 
2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το 
πλαστό νόμισμα ή άλλο μέσο πληρωμής σαν γνήσιο, 
επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. Η 
ίδια ποινή επιβάλλεται, αν ο υπαίτιος ενήργησε εκτελώντας 
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 208 - Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και 
άλλων μέσων πληρωμής 
1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε 
κυκλοφορία 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 (10) έτη και χρηματική ποινή. Σε 
ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρού αριθμού πλαστών ή 
μικρής φερόμενης αξίας τους επιβάλλεται φυλάκιση έως 
δύο (2) έτη. 
2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το 
πλαστό νόμισμα ή άλλο μέσο πληρωμής σαν γνήσιο, 
επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι (6) μήνες ή χρηματική ποινή. 
Η ίδια ποινή επιβάλλεται, αν ο υπαίτιος ενήργησε 
εκτελώντας 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. 
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Άρθρο 211 - Προπαρασκευαστικές πράξεις 
Όποιος με σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα 
των άρθρων 207, 208Α και 208Β κατασκευάζει ή κατέχει 
εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή άλλα μέσα ειδικά προσαρμοσμένα, 
χρήσιμα γι’ αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήματα ή 
λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία 
χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 211 - Προπαρασκευαστικές πράξεις 
Όποιος προετοιμάζοντας τη διάπραξη κάποιου από τα 
εγκλήματα των άρθρων 207, 208Α και 208Β, κατασκευάζει 
ή κατέχει εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα μέσα ειδικά 
προσαρμοσμένα, κατάλληλα γι’ αυτόν το σκοπό, καθώς και 
ολογραφήματα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του 
νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από 
την παραχάραξη, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή 
χρηματική ποινή. 

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 τιμωρείται 
με φυλάκιση και χρηματική ποινή. 
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω 
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 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία 
υπερβαίνει 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 
Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το συνολικό 
περιουσιακό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει 
συνολικά τις 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες 
ημερήσιες μονάδες. Οι πράξεις αυτές παραγράφονται μετά 
είκοσι έτη. 

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 τιμωρείται 
με φυλάκιση και χρηματική ποινή. 
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω 
σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο 
έγγραφο. 
3. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 και 2 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται: 
α) εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία είναι 
ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών και χρηματική ποινή, 
β) εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία 
υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, 
με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. 
4. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 στρέφονται άμεσα κατά 
του νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, των 
νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και το συνολικό περιουσιακό 
όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει συνολικά τις εκατόν 
είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες 
(1.000) ημερήσιες μονάδες. Οι πράξεις αυτές 
παραγράφονται μετά είκοσι (20) έτη. 

Άρθρο 224 - Ψευδής κατάθεση 
1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή μάρτυρας σε 
δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση 
για την κρινόμενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή 
στοιχεία σχετικά με την υπόθεση αυτή ή αρνείται ή 
αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών έως τρία έτη και χρηματική 
ποινή. 
2. Όποιος εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου 
ή άλλης αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση και αρνείται να 
δώσει τη μαρτυρία του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη 
ή χρηματική ποινή. 
3. Αν ο υπαίτιος τέλεσε τις πράξεις των προηγούμενων 
παραγράφων για να αποφύγει ποινική ευθύνη είτε δική του 
είτε κάποιου από τους οικείους του, χωρίς να ενοχοποιήσει 
ψευδώς άλλον, το δικαστήριο μπορεί να τον απαλλάξει 
από κάθε ποινή. 

Άρθρο 224 - Ψευδής κατάθεση 
1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή μάρτυρας σε 
δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση 
για την κρινόμενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή 
στοιχεία σχετικά με την υπόθεση αυτή ή αρνείται ή 
αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών έως τρία (3) έτη και 
χρηματική ποινή. 
2. Όποιος εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου 
ή άλλης αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση και αρνείται να 
δώσει τη μαρτυρία του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) 
έτη ή χρηματική ποινή. 
3. Αν ο υπαίτιος τέλεσε τις πράξεις των προηγούμενων 
παραγράφων για να αποφύγει ποινική ευθύνη είτε δική του 
είτε κάποιου από τους οικείους του, χωρίς να ενοχοποιήσει 
ψευδώς άλλον, το δικαστήριο μπορεί να τον απαλλάξει 
από κάθε ποινή. 
4. Όποιος, σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν εξετάζεται 
από κάποια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο όργανό της 
ή όταν αναφέρεται σε αυτή, εκθέτει εν γνώσει του 
ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια 
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική 
ποινή. 
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Άρθρο 235 - Δωροληψία υπαλλήλου 
1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω 
τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε 
φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση 
παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή 
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 
αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως 
δέκα έτη και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την 
πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα 
τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες 
ημερήσιες μονάδες. 
3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, για τον εαυτό του 
ή για άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής φύσης, 
επωφελούμενος από την ιδιότητα του, τιμωρείται με 
φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη 
ποινική διάταξη. 
4. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα 
που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική 
ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη 
ποινική διάταξη, αν με παράβαση συγκεκριμένου 
υπηρεσιακού καθήκοντος δεν απέτρεψαν από αμέλεια 
πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον 
έλεγχό τους από την τέλεση πράξης των προηγούμενων 
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 έδρα 
του στην Ελλάδα και κάθε δημόσιου διεθνούς ή 
υπερεθνικού οργανισμού στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος 
ή φορέας αυτού, καθώς και από κάθε πρόσωπο, 
αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία 
αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι 
υπάλληλοι, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόποινες κατά τους 
νόμους της χώρας όπου τελέστηκαν. 

Άρθρο 235 - Δωροληψία υπαλλήλου 
1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω 
τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε 
φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση 
παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή 
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 (3) ετών και χρηματική ποινή. 
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου 
αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως 
δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την 
πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα 
τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες 
(1.000) ημερήσιες μονάδες. 
3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, για τον εαυτό του 
ή για άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής φύσης, 
επωφελούμενος από την ιδιότητά του, τιμωρείται με 
φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη 
ποινική διάταξη. 
4. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα 
που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή 
χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα 
από άλλη ποινική διάταξη, αν με παράβαση συγκεκριμένου 
υπηρεσιακού καθήκοντος δεν απέτρεψαν από αμέλεια 
πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον 
έλεγχό τους από την τέλεση πράξης των προηγούμενων 
παραγράφων. 
5. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις 
τελούνται από λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους που 
απασχολούνται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση σε: 
α) όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) 
κάθε δημόσιο διεθνή ή υπερεθνικό οργανισμό ή φορέα 
στον οποίο η Ελλάδα είναι μέλος, καθώς και από κάθε 
πρόσωπο, αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί 
καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που 
εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι υπάλληλοι, ακόμα κι αν 
οι πράξεις των περ. α’ και β’ δεν είναι αξιόποινες κατά 
τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκαν. Οι παρ. 1 
και 2 εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται από 
υπάλληλο ξένης χώρας. 

Άρθρο 236 - Δωροδοκία υπαλλήλου 
1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, 
άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο 
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, τιμωρείται 
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 
κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηματική ποινή. 
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την 
εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση 
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν 
η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, αν με παραβίαση 
συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας, δεν απέτρεψε από 
αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή 

Άρθρο 236 - Δωροδοκία υπαλλήλου 
1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, 
άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο 
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, τιμωρείται 
με φυλάκιση. 
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα 
καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιμωρείται με 
κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή. 
3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την 
εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση 
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή, 
αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, αν με παραβίαση 
συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας, δεν απέτρεψε από 
αμέλεια πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή 
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υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος 
της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων. 
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται 
και όταν οι πράξεις τελούνται προς: α) λειτουργούς ή 
άλλους υπαλλήλους με οποιαδήποτε συμβατική σχέση 
οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει 
την έδρα του στην Ελλάδα και κάθε δημόσιου διεθνούς ή 
υπερεθνικού οργανισμού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα 
είναι μέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, 
αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία 
αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι 
υπάλληλοι ή β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δημόσιο 
λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώρα. 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 όπου 
τελέστηκε και για τη δίωξη του πλημμελήματος της 
παραγράφου 1 δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 6 
παράγραφος 3 έγκληση ή αίτηση. 

υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος 
της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων. 
4. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εφαρμόζονται και όταν 
οι πράξεις τελούνται προς: α) λειτουργούς ή άλλους 
υπαλλήλους με οποιαδήποτε συμβατική σχέση οργάνου ή 
οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα 
του στην Ελλάδα και κάθε δημόσιου διεθνούς ή 
υπερεθνικού οργανισμού ή φορέα στον οποίο η Ελλάδα 
είναι μέλος, καθώς και προς κάθε πρόσωπο, 
αποσπασμένο ή όχι, που εκτελεί καθήκοντα τα οποία 
αντιστοιχούν σε αυτά που εκτελούν οι λειτουργοί ή άλλοι 
υπάλληλοι ή β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δημόσιο 
λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώρα. 
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 όπου τελέστηκε και για τη δίωξη του 
πλημμελήματος της παραγράφου 1 δεν απαιτείται η κατά 
το άρθρο 6 παράγραφος 3 έγκληση ή αίτηση. 

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 
υπαίτιος, 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, 
εγχειρίζοντας έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε 
συντάσσεται 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 υπάλληλο, 
συμβάλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην 
αποκάλυψη της συμμετοχής υπαλλήλου στις πράξεις 
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 Πλημμελειοδικών με 
βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
αρμοδίου εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της 
ασκηθείσας ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
η αλήθεια των εισφερόμενων στοιχείων. Την αναστολή της 
δίωξης μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα 
στοιχεία εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε 
δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα ή απόφαση μπορεί να 
διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση 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 ανακαλείται 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 
ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της 
συμμετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, 
τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται 
κατέχει θέση ανώτερη της δικής του και ο ίδιος έχει 

Άρθρο 263Α - Ευνοϊκά μέτρα 
1. [Καταργείται] 
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 260, 
καθώς και του άρθρου 390, όταν τελείται από υπάλληλο, 
συμβάλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην 
αποκάλυψη της συμμετοχής υπαλλήλου στις πράξεις 
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 Πλημμελειοδικών με 
βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
αρμοδίου εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της 
ασκηθείσας ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
η αλήθεια των εισφερόμενων στοιχείων. Την αναστολή της 
δίωξης μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα 
στοιχεία εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε 
δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα ή απόφαση μπορεί να 
διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση 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 ανακαλείται και συνεχίζεται 
κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα ποινική δίωξη. 
3. Υπάλληλος, υπαίτιος ή συμμέτοχος για την τέλεση 
των πράξεων των άρθρων 235 έως 260, καθώς και του 
άρθρου 390, ο οποίος συμβάλλει ουσιωδώς, με 
αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της 
συμμετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων 
που κατέχουν θέση ανώτερη της δικής του, ή 
συμμέτοχος μη υπάλληλος στις πράξεις αυτές, 
εξαιρουμένης της τελέσεως από αυτόν της πράξης του 
άρθρου 236 ΠΚ, τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 2, εφόσον ο ίδιος έχει μεταβιβάσει στο 
Δημόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει 
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 δικαστήριο 
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μεταβιβάσει στο Δημόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που 
έχει 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 δικαστήριο 
μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής κρίση του, 
διακόπτοντας προς τούτο τη διαδικασία για ορισμένη 
ημερομηνία και χωρίς το χρονικό περιορισμό του άρθρου 
352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην 
περίπτωση αυτή ορίζει και τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις 
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 επιβληθεί. 
4. α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκλημάτων των 
άρθρων 235 έως 261, 390 και 396 ή πράξεων 
νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται άμεσα από τις 
συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες, εισφέρει 
αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στις πράξεις αυτές 
προσώπων που διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της 
Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συμβούλιο, με 
βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε 
βάρος του ποινικής δίωξης και την αμελλητί παραπομπή 
της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω αναστολή 
μπορεί να διατάξει το δικαστήριο και όταν τα στοιχεία 
εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο 
βαθμό. 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 
παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος, ότι τα 
στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης 
σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού, το βούλευμα ή η 
απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη 
συνεχίζεται. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινικής 
δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το άρθρο 
86 του Συντάγματος, σε περίπτωση καταδίκης από το 
Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούμενο εδάφιο 
συμμέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία 
τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 
παρ. 2. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή 
εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2. 
5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή 
λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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. 

μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την επί ποινής κρίση του, 
διακόπτοντας προς τούτο τη διαδικασία για ορισμένη 
ημερομηνία και χωρίς το χρονικό περιορισμό του άρθρου 
352 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην 
περίπτωση αυτή ορίζει και τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις 
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 επιβληθεί. 
4. α) Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκλημάτων των 
άρθρων 235 έως 260, 390 και 396 ή πράξεων 
νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται άμεσα από τις 
συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες, εισφέρει 
αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στις πράξεις αυτές 
προσώπων που διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της 
Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συμβούλιο, με 
βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε 
βάρος του ποινικής δίωξης και την αμελλητί παραπομπή 
της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω αναστολή 
μπορεί να διατάξει το δικαστήριο και όταν τα στοιχεία 
εισφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο 
βαθμό. 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 
παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος, ότι τα 
στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης 
σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού, το βούλευμα ή η 
απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη 
συνεχίζεται. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινικής 
δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το άρθρο 
86 του Συντάγματος, σε περίπτωση καταδίκης από το 
Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούμενο εδάφιο 
συμμέτοχος που εισέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία 
τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 
παρ. 2. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή 
εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
2. 
5. Αν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή 
λόγω εξάλειψης του αξιόποινου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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 παρ. 2. 

Άρθρο 264 - Εμπρησμός 
1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, 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 πράξη προέκυψε κίνδυνος 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 αποτέλεσμα τη 
βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη 

Άρθρο 264 - Εμπρησμός 
1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με 
φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να προκύψει 
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη 
έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν 
στην περίπτωση των περ. α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε 
σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή 
είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη 
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τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου 
β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν 
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το 
δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά από την 
οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για 
άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 
χρηματική ποινή. 

ανθρώπου, δ) με ισόβια κάθειρξη αν στην περίπτωση 
της περ. β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά 
από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος 
για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη. 

Άρθρο 265 - Εμπρησμός σε δάση 
1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση 
κατά την έννοια του νόμου ή σε έκταση που έχει νόμιμα 
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 περίπτωση 
των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική 
βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως 
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου ή η 
φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση, δ) με κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου 
β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν 
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το 
δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 
2. Αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του 
ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος επιβάλλεται 
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. 

Άρθρο 265 - Εμπρησμός σε δάση 
1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική 
έκταση κατά την έννοια του νόμου ή σε έκταση που 
έχει νόμιμα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, 
τιμωρείται: α) με κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και 
χρηματική ποινή, αν δε ο δράστης σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο 
περιουσιακό όφελος με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και 
χρηματική ποινή, 
β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη 
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, 
γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των περ. α΄ ή β΄ η 
πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις 
κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά 
σωματική βλάβη ανθρώπου ή η φωτιά εξαπλώθηκε σε 
μεγάλη έκταση ή είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία 
ρύπανση ή υποβάθμιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική 
και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή, 
δ) με ισόβια κάθειρξη αν στην περ. β΄ η πράξη είχε ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. 
2. 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, και αν από αμέλεια προκαλεί 
μια τέτοια πυρκαγιά από την οποία μπορεί να 
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

Άρθρο 268 - Πλημμύρα 
1. Όποιος προξενεί πλημμύρα 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 πράξη προέκυψε κίνδυνος 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 αποτέλεσμα τη 
βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου 
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 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πλημμύρα από 
την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για 
άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 
χρηματική ποινή. 

Άρθρο 268 - Πλημμύρα 
1. Όποιος προξενεί πλημμύρα τιμωρείται: α) με φυλάκιση 
αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος 
για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν 
από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος 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 αποτέλεσμα τη 
βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην περίπτωση του 
στοιχείου 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 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πλημμύρα από 
την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα 
πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με 
φυλάκιση έως τρία (3) έτη. 

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 

Άρθρο 270 - Έκρηξη 
1. Όποιος προξενεί έκρηξη με οποιοδήποτε τρόπο, και 
ιδίως με την χρήση εκρηκτικών υλών, τιμωρείται: α) με 
φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός 
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προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με 
κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε 
κίνδυνος 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 
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του 
στοιχείου 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 
παραγράφου 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. 

κίνδυνος για ξένα πράγματα, 
β) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη 
μπορεί να προκύψει κίνδυνος 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 αποτέλεσμα τη βαριά σωματική 
βλάβη ανθρώπου, 
δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην 
περίπτωση του στοιχείου 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 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την έκρηξη από την 
οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα 
πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με 
φυλάκιση έως τρία (3) έτη. 

Άρθρο 272 - Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών 
1. Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει 
εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες από τις οποίες μπορεί 
να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. 
2. Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με 
κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ 
διαπράττει διατάραξη κοινής ειρήνης (άρθρο 189 παρ. 1-
3). 
3. 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 τρόπο 
τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών. 

Άρθρο 272 - Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και 
εμπρηστικών υλών 
1. Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει 
εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή 
μηχανισμούς, από τα οποία μπορεί να προκληθεί 
κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών (3) ετών. 
2. Η πράξη της προηγούμενης παραγράψου τιμωρείται με 
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ 
συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους ή αφορά 
μεγάλη ποσότητα των ανωτέρω υλικών ή 
αντικειμένων. 
3. 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 τρόπο 
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 
εγκαταστάσεις, οικοδομικά ή άλλα έργα για την προστασία 
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 δέκα 
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 
ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την καταστροφή ή τη 
βλάβη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα 
πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο 
έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 273 - Κοινώς επικίνδυνη βλάβη 
1. Όποιος καταστρέφει ή προξενεί βλάβη σε πράγμα δικό 
του ή ξένο, κινητό ή ακίνητο, όπως ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, οικοδομικά ή άλλα έργα για την προστασία 
από φυσικές και άλλες καταστροφές, τιμωρείται: α) με 
φυλάκιση έως τρία (3) έτη αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους αν από την πράξη 
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με 
κάθειρξη έως δέκα (10) 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 ανθρώπων, το δικαστήριο 
μπορεί να επιβάλει κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την καταστροφή ή τη 
βλάβη από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός 
κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο 
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 275 - Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων 
1. Όποιος σε μεταλλεία, σε εργοστάσια ή σε άλλες 
εργασίες 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, τιμωρείται: α) με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή αν 

Άρθρο 275 - Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων 
1. Όποιος σε μεταλλεία, σε εργοστάσια ή σε άλλες 
εργασίες 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, τιμωρείται: α) με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 
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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 κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν 
στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να 
επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την καταστροφή, την 
αχρήστευση ή τη διακοπή της λειτουργίας ασφαλιστικής 
εγκατάστασης από την οποία προέκυψε κίνδυνος, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 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 κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να 
επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την καταστροφή, την 
αχρήστευση ή τη διακοπή λειτουργίας ασφαλιστικής 
εγκατάστασης από την οποία μπορεί να προκύψει 
κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) 
έτη. 

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 πράξη 
προέκυψε κίνδυνος 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 αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) 
με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση 
του στοιχείου 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 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια τη βύθιση ή την 
προσάραξη πλοίου από την οποία προέκυψε κίνδυνος για 
ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση 
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 277 - Πρόκληση ναυαγίου 
1. Όποιος προκαλεί τη βύθιση ή την προσάραξη πλοίου 
τιμωρείται: α) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με 
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κίνδυνος 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 αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) 
με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην 
περίπτωση του στοιχείου 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 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια τη βύθιση ή την 
προσάραξη πλοίου από την οποία μπορεί να προκύψει 
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για 
άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη. 

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, ποτά 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 κάθειρξη 
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 
κυκλοφορία τα υπό στοιχείο β΄ πράγματα. 
2. Οι πράξεις της παραγράφου 1 τιμωρούνται α) με 
κάθειρξη αν είχαν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική 
βλάβη, β) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν είχαν ως 
αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να 
επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 
3. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 πράττει 
από αμέλεια και προκαλεί τον κίνδυνο ή προκαλεί από 
αμέλεια τη δυνατότητα κινδύνου, τιμωρείται με φυλάκιση 
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. 

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, ποτά 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 κάθειρξη 
έως δέκα (10) 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 
κυκλοφορία τα υπό στοιχείο β΄ πράγματα. 
2. Οι πράξεις της παρ. 1 τιμωρούνται α) με κάθειρξη αν 
είχαν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, β) με 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν είχαν ως 
αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να 
επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 
3. Αν στις περιπτώσεις της παρ. 1 η πράξη τελείται 
από αμέλεια και από αυτήν μπορεί να προκύψει 
κίνδυνος για άνθρωπο, επιβάλλεται φυλάκιση έως 
τρία (3) έτη. 

- Άρθρο 281 - Επιβλαβή φάρμακα 
1. Όποιος, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, 
παρασκευάζει ή επεξεργάζεται ή θέτει σε κυκλοφορία 
φάρμακα, που η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει 
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βλάβη στην υγεία ή κίνδυνο για τη ζωή ανθρώπου, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
2. Αν κάποια από τις προαναφερόμενες πράξεις 
τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι 
ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή, εκτός αν η εν λόγω 
πράξη τιμωρείται, σύμφωνα με άλλη, ειδικότερη 
διάταξη, με αυστηρότερη ποινή. 

Άρθρο 285 - Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη 
ασθενειών 
1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος 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 μπορεί να προκύψει 
κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό 
ανθρώπων. 
2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η 
ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να 
μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα 
έτη. 
3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου 
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 παραβιάζει 
τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του 
στοιχείου α΄ με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 
εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β΄ με 
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 285 - Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη 
ασθενειών 
1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή 
η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση 
μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως 
τρία (3) 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 μπορεί να προκύψει 
κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό 
ανθρώπων. 
2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η 
ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
(3) ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα 
να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα 
(10) έτη. 
3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου 
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και αν 
προκλήθηκε ο θάνατος, μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το 
δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ισόβια κάθειρξη. 
4. Όποιος στις περιπτώσεις της παρ. 1 από αμέλεια 
παραβιάζει τα μέτρα και από την παραβίαση μπορεί 
να προκύψει: α) κοινός κίνδυνος για ζώα, τιμωρείται 
με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, 
και β) κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο 
αριθμό ανθρώπων, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο 
(2) 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 αναγνωρισμένους 
τεχνικούς κανόνες, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον 
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 κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου 
α΄ 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 
παραγράφου παραβιάζει από αμέλεια τους κοινώς 
αναγνωρισμένους 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 θανάτου ή 
της βαριάς σωματικής βλάβης και πάντως δεν μπορεί να 
υπερβεί τα τριάντα έτη από την παραβίαση των κανόνων. 

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 αναγνωρισμένους 
τεχνικούς κανόνες, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός (1) 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 κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν στην περίπτωση του 
στοιχείου α΄ 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 
παραγράφου παραβιάζει από αμέλεια τους κοινώς 
αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες και από την 
παραβίαση μπορεί να προκύψει κίνδυνος για 
άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή 
χρηματική ποινή. 
3. Η παραγραφή των εγκλημάτων της παραγράφου 1 
στοιχεία β΄ και γ΄ αρχίζει από την επέλευση του θανάτου ή 
της βαριάς σωματικής βλάβης και πάντως δεν μπορεί να 
υπερβεί τα τριάντα (30) έτη από την παραβίαση των 
κανόνων. 
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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 και 279 και της παραγράφου 4 του άρθρου 
285 ο υπαίτιος δεν τιμωρείται αν με τη θέλησή του 
αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του 
προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του. 
2. Στις περιπτώσεις των εγκλημάτων του παρόντος 
κεφαλαίου το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη 
ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του αποτρέψει την 
εξέλιξη του κινδύνου ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς 
τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή της. 

Άρθρο 289 - Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση 
της ποινής 
1. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 των άρθρων 264, 265, 268, 
270, 273, 275, 277 και 286, της παρ. 3 του άρθρου 279, 
και της παρ. 4 του άρθρου 285 ο υπαίτιος δεν τιμωρείται, 
αν με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη 
γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για 
την αποτροπή του. 
2. Στις περιπτώσεις των εγκλημάτων του παρόντος 
κεφαλαίου το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη 
ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του αποτρέψει την 
εξέλιξη του κινδύνου ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς 
τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή της. 

Άρθρο 290 - Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική 
συγκοινωνία 
1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας 
στους δρόμους: α) με καταστροφή, βλάβη ή μετακίνηση 
εγκαταστάσεων 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 η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά 
σωματική βλάβη άλλου ή προκάλεσε βλάβη σε 
κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον 
δέκα ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 
άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού 
ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια 
κάθειρξη. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια τη διατάραξη της 
ασφάλειας της συγκοινωνίας από την οποία προέκυψε 
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 290 - Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική 
συγκοινωνία 
1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας 
στους δρόμους: α) με καταστροφή, βλάβη ή μετακίνηση 
εγκαταστάσεων 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 (3) έτη αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, ββ) με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους αν από την πράξη 
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με 
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν η πράξη είχε ως 
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη άλλου ή προκάλεσε 
σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) με 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν η πράξη είχε ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να 
επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου προκαλεί από αμέλεια τη διατάραξη της 
ασφάλειας της συγκοινωνίας από την οποία μπορεί να 
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή 
κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο 
(2) 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 
πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω 
σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή β) οδηγεί όχημα 
σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα 
της εκάστοτε 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 
αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται 
βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις: αα) με φυλάκιση 
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη 
προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, ββ) με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη 
προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη έως 
δέκα έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά 
σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις, δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν 
η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν 

Άρθρο 290Α - Επικίνδυνη οδήγηση 
1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις 
πλατείες: α) οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το 
πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω 
σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή β) οδηγεί όχημα 
σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα 
της εκάστοτε 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 
αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται 
βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις: αα) με φυλάκιση 
έως τρία (3) έτη αν από την πράξη μπορεί να προκύψει 
κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, ββ) με φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη έως 
δέκα (10) έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά 
σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε 
κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον 
δέκα (10) ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 
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προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το 
δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την 
πράξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα 
πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο 
έτη ή χρηματική ποινή. 

άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού 
ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια 
κάθειρξη. 
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την 
πράξη του αυτή μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για 
ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με 
φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 291 - Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη 
συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και 
αεροσκαφών 
1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας 
μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών α) με 
καταστροφή, βλάβη ή μετακίνηση εγκαταστάσεων 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 ασφαλούς 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 η πράξη είχε ως αποτέλεσμα 
τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε 
εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, δδ) με κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα 
τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου 
αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει 
ισόβια κάθειρξη. 
2. Με τις ίδιες ποινές κατά τις διακρίσεις των στοιχείων α΄ 
έως δ΄ της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται, εάν δεν 
προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις, 
όποιος οδηγεί όχημα σταθερής τροχιάς ή κυβερνά πλοίο ή 
αεροπλάνο χωρίς να είναι σε θέση να το πράξει με 
ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή 
πνευματικής εξάντλησης. 
3. Όποιος στις περιπτώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων από αμέλεια προκαλεί τη διατάραξη της 
ασφάλειας της συγκοινωνίας ή οδηγεί επικίνδυνα και έτσι 
προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για 
άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 
χρηματική ποινή. 

Άρθρο 291 - Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη 
συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και 
αεροσκαφών 
1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας 
μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών α) με 
καταστροφή, βλάβη ή μετακίνηση εγκαταστάσεων ή 
συγκοινωνιακών μέσων, β) με τοποθέτηση ή διατήρηση 
εμποδίων, γ) με αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή με 
τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλμένων σημείων ή 
σημάτων, δ) με παραβίαση των κανόνων τεχνικού ελέγχου 
ή ασφαλούς φόρτωσης των συγκοινωνιακών μέσων, ε) με 
παραβίαση των κανόνων λειτουργίας συστημάτων μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, στ) με άλλες, εξίσου 
επικίνδυνες, για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις 
τιμωρείται: αα) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, ββ) με 
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να 
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη αν η 
πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή 
προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής 
ωφέλειας, δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν 
η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν 
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το 
δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη. 
2. Με τις ίδιες ποινές κατά τις διακρίσεις των στοιχείων αα΄ 
έως δδ΄ της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται, εάν 
δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις, 
όποιος οδηγεί όχημα σταθερής τροχιάς ή κυβερνά πλοίο ή 
αεροπλάνο ή χειρίζεται εξ αποστάσεως σύστημα μη 
επανδρωμένου αεροσκάφους χωρίς να είναι σε θέση να 
το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω 
σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης. 
3. Όποιος στις περιπτώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων από αμέλεια προκαλεί τη διατάραξη της 
ασφάλειας της συγκοινωνίας ή οδηγεί επικίνδυνα και από 
την πράξη του αυτή μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος 
για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με 
φυλάκιση έως τρία (3) έτη. 

Άρθρο 292Α - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των 
τηλεφωνικών επικοινωνιών 
1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση σε σύνδεση 
ή σε δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα 
υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή 
τέτοιων υπηρεσιών, και με τον τρόπο αυτόν θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος της πράξης του 
προηγούμενου εδαφίου είναι ο εργαζόμενος ή συνεργάτης 
του παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή. 
2. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόμιμος 

Άρθρο 292Α - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των 
τηλεφωνικών επικοινωνιών 
1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση σε σύνδεση 
ή σε δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα 
υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή 
τέτοιων υπηρεσιών, και με τον τρόπο αυτόν θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και 
χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος της πράξης του 
προηγούμενου εδαφίου είναι ο εργαζόμενος ή συνεργάτης 
του παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή. 
Με την ποινή του προηγουμένου εδαφίου τιμωρείται 



 ΠΑΛΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ         ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΠΚ - Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων (2021)           -36- 

εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος παραβιάζει διάταξη 
κανονισμού της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ή όρο της Γενικής Άδειας ή του 
δικαιώματος 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 
εκπρόσωπος αυτού ή ο κατά τον νόμο υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, που 
παραλείπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή 
πράξης της παραγράφου 1, τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον 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 
παραγράφων είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του 
ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να 
προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. 
Εφόσον το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία 
υπερβαίνουν το ποσό 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 Πολιτεύματος, όπως μνημονεύονται στο άρθρο 134 
του Ποινικού Κώδικα ή απόρρητο που αναφέρεται στην 
ασφάλεια του κράτους ή στην ασφάλεια εγκαταστάσεων 
κοινής ωφέλειας, επιβάλλεται κάθειρξη. 
5. Όποιος αθέμιτα διαθέτει στο εμπόριο ή με άλλον τρόπο 
προσφέρει προς εγκατάσταση ειδικά τεχνικά μέσα για την 
τέλεση των πράξεων της παραγράφου 1 ή δημόσια 
διαφημίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλεσή 
τους τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική 
ποινή. 

και ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του ο οποίος αθέμιτα θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών. 
2. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος παραβιάζει διάταξη 
κανονισμού της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ή όρο της Γενικής Άδειας ή του 
δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας ή του δικαιώματος 
χρήσης αριθμού, που αναφέρονται στην ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή. 
3. Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού ή ο κατά τον νόμο υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, που 
παραλείπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή 
πράξης της παραγράφου 1, τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο (2) 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 
παραγράφων είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του 
ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να 
προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή. 
Εφόσον το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία 
υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 
(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 Πολιτεύματος, όπως 
μνημονεύονται στο άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα ή 
απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους ή 
στην ασφάλεια εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, 
επιβάλλεται κάθειρξη. 
5. Όποιος αθέμιτα διαθέτει στο εμπόριο ή με άλλον τρόπο 
προσφέρει προς εγκατάσταση ειδικά τεχνικά μέσα για την 
τέλεση των πράξεων της παραγράφου 1 ή δημόσια 
διαφημίζει ή προσφέρει τις υπηρεσίες του για την τέλεσή 
τους τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική 
ποινή. 

Άρθρο 293 - Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων 
κοινωφελών εγκαταστάσεων 
1. Όποιος παρεμποδίζει ή διαταράσσει σε μεγάλη έκταση ή 
για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία εγκατάστασης 
που εξυπηρετεί την παροχή στο κοινό: α) ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, β) νερού, φωτισμού, φυσικού αερίου, 
θερμότητας ή κινητήριας δύναμης με αθέμιτη παρέμβαση 
σε πράγμα ή σε σύστημα πληροφοριών ή σε 
ηλεκτρονικά δεδομένα που εξυπηρετούν τη λειτουργία 
της εγκατάστασης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός έτους και χρηματική ποινή. 
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 292Β εφαρμόζεται και για 
την πράξη της παραγράφου 1. 
3. Αν από την πράξη προκλήθηκε κατάσταση κοινής 
ανάγκης, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. 
4. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται 
φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 293 - Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων 
κοινωφελών εγκαταστάσεων 
1. Όποιος αθέμιτα με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει 
ή διαταράσσει σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα τη λειτουργία εγκατάστασης που εξυπηρετεί την 
παροχή στο κοινό: α) ταχυδρομικών υπηρεσιών, β) νερού, 
φωτισμού, φυσικού αερίου, θερμότητας ή κινητήριας 
δύναμης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και χρηματική ποινή. 
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 292Β εφαρμόζεται και για 
την πράξη της παραγράφου 1. 
3. Αν από την πράξη προκλήθηκε κατάσταση κοινής 
ανάγκης, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη. 
4. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται 
φυλάκιση έως έξι (6) μήνες ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 299 - Ανθρωποκτονία με δόλο 
1. Όποιος σκότωσε άλλον τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή 
πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. 

Άρθρο 299 - Ανθρωποκτονία με δόλο 
1. Όποιος σκότωσε άλλον τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. 
2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασμό 
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2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασμό 
ψυχικής ορμής, επιβάλλεται κάθειρξη. 

ψυχικής ορμής, επιβάλλεται κάθειρξη. 

Άρθρο 308 - Σωματική βλάβη 
1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη 
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 παροχή 
κοινωφελούς εργασίας. 
2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούμενης 
παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι 
δημόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την 
εκτέλεσή της ή υπάλληλος του πλειστηριασμού κατά τη 
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη 
τελέσθηκε με αφορμή τον πλειστηριασμό, οπότε η δίωξη 
είναι αυτεπάγγελτη. 
3. Η σωματική βλάβη της παραγράφου 1 δεν είναι άδικη, 
όταν επιχειρείται με τη συναίνεση του παθόντος και δεν 
προσκρούει στα χρηστά ήθη. 
4. Ο υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 1 είναι δυνατό 
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 σκληρή 
ή βάναυση. 

Άρθρο 308 - Σωματική βλάβη 
1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη 
της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή 
χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του 
προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με χρηματική 
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 
2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούμενης 
παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι 
υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της 
ή υπάλληλος του πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία της 
αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέσθηκε με αφορμή 
τον πλειστηριασμό, οπότε η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη. 
3. Η σωματική βλάβη της παραγράφου 1 δεν είναι άδικη, 
όταν επιχειρείται με τη συναίνεση του παθόντος και δεν 
προσκρούει στα χρηστά ήθη. 
4. Ο υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 1 είναι δυνατό 
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 σκληρή 
ή βάναυση. 

Άρθρο 309 - Επικίνδυνη σωματική βλάβη 
Αν η πράξη του προηγούμενου άρθρου τελέστηκε με 
τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα 
κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται 
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 309 - Επικίνδυνη σωματική βλάβη 
Αν η πράξη του προηγούμενου άρθρου τελέστηκε με 
τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα 
κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται 
φυλάκιση έως τρία (3) έτη. 

Άρθρο 310 - Βαριά σωματική βλάβη 
1. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωματική βλάβη 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν 
επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωματικής βλάβης, 
τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη. 
2. Βαριά σωματική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη 
προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και 
μακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή αν τον 
εμπόδισε σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί 
το σώμα ή τη διάνοιά του. 

Άρθρο 310 - Βαριά σωματική βλάβη 
1. Αν η πράξη του άρθρου 308 είχε ως επακόλουθο τη 
βαριά σωματική βλάβη επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
2. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωματική βλάβη 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν 
επιδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωματικής 
βλάβης, τιμωρείται με κάθειρξη. 
3. Βαριά σωματική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη 
προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και 
μακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή 
αναπηρία ή μόνιμη παραμόρφωση ή αν τον εμπόδισε 
σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το 
σώμα ή τη διάνοιά του. 

Άρθρο 314 - Σωματική βλάβη από αμέλεια 
1. Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας άλλου τιμωρείται με παροχή 
κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή ή φυλάκιση έως 
δύο έτη. 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 
αυτεπάγγελτη αν ο υπαίτιος ήταν οδηγός οχήματος ή 
υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλματός του να 
καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια ή προσοχή. Όταν ο υπαίτιος 
οδηγός οχήματος δεν μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα με 
σκοπό βιοπορισμού, η ποινική δίωξη ασκείται 
αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει 

Άρθρο 314 - Σωματική βλάβη από αμέλεια 
1. Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας άλλου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο 
(2) έτη ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 
εργασίας. Αν η σωματική βλάβη που προκλήθηκε είναι 
βαριά, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, και αν 
αυτή είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται χρηματική ποινή 
ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. 
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της προηγούμενης 
παραγράφου απαιτείται έγκληση. Η δίωξη είναι 
αυτεπάγγελτη αν ο υπαίτιος ήταν οδηγός οχήματος ή 
υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλματός του να 
καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια ή προσοχή. Όταν ο υπαίτιος 
οδηγός οχήματος δεν μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα με 
σκοπό βιοπορισμού, η ποινική δίωξη ασκείται 
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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 οριστικά αυτήν. 

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 ποινικής δίωξης, το 
δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. 

- 
 

Άρθρο 315Α - Εγκλήματα κατά της σωματικής 
ακεραιότητας υπαλλήλου - Ιδιαίτερα επιβαρυντική 
περίσταση 
Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311 
εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του 
ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της συνιστά 
ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση. 

Άρθρο 323Α - Εμπορία ανθρώπων 
1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων 
εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση 
εξουσίας, στρατολογεί, απάγει, μεταφέρει, κατακρατεί 
παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον 
με σκοπό την εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθειρξη 
έως 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 
προηγούμενης παραγράφου αποσπώντας τη συναίνεση 
άλλου με τη χρήση απατηλών μέσων ή παρασύροντάς τον 
εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση στην οποία 
βρίσκεται. 
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 
ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με 
οποιονδήποτε 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 παθόντος. Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 
δέκα ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο. 
4. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου 
τιμωρείται 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 
ποινές 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 
περιουσιακού οφέλους από: α) την υπαγωγή του σε 
καθεστώς δουλείας ή σε παρεμφερείς προς τη δουλεία 
πρακτικές, β) την υπαγωγή του σε καθεστώς ειλωτείας, γ) 
την εργασία ή την επαιτεία του θύματος (εργασιακή 
εκμετάλλευση), δ) την τέλεση εγκληματικών πράξεων από 
αυτό, ε) την αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του 
σώματός του, στ) την τέλεση από αυτό γενετήσιων 
πράξεων, πραγματικών ή προσποιητών, ή την παροχή 
εργασίας 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 χρησιμοποιεί 
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 

Άρθρο 323Α - Εμπορία ανθρώπων 
1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων 
εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση 
εξουσίας, στρατολογεί, απάγει, μεταφέρει, κατακρατεί 
παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον 
με σκοπό την εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθειρξη και 
χρηματική ποινή. 
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος και αν, για να 
επιτύχει τον ίδιο σκοπό, τελεί τις πράξεις της 
προηγούμενης παραγράφου αποσπώντας τη συναίνεση 
άλλου με τη χρήση απατηλών μέσων ή παρασύροντάς τον 
εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση στην οποία 
βρίσκεται. 
3. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών 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 ιδιότητά του αυτή 
διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε 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 παθόντος. Επιβάλλεται 
ισόβια κάθειρξη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το 
θάνατο. 
4. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου 
τιμωρείται 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 
ποινές 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 
περιουσιακού οφέλους από: α) την υπαγωγή του σε 
καθεστώς δουλείας ή σε παρεμφερείς προς τη δουλεία 
πρακτικές, β) την υπαγωγή του σε καθεστώς ειλωτείας, γ) 
την εργασία ή την επαιτεία του θύματος (εργασιακή 
εκμετάλλευση), δ) την τέλεση εγκληματικών πράξεων από 
αυτό, ε) την αφαίρεση κυττάρων, ιστών ή οργάνων του 
σώματός του, στ) την τέλεση από αυτό γενετήσιων 
πράξεων, πραγματικών ή προσποιητών, ή την παροχή 
εργασίας 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 (3) ετών και χρηματική 
ποινή τιμωρείται όποιος εν γνώσει, χωρίς να χρησιμοποιεί 
τα μέσα των παραγράφων 1 και 2, προσλαμβάνει στην 
εργασία του πρόσωπο που είναι θύμα εμπορίας, δέχεται 
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γενετήσια 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 εκμετάλλευση 
των εσόδων τους. 
8. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που 
τελέστηκαν σε βάρος του από υπαιτίους των πράξεων των 
προηγούμενων παραγράφων, ο εισαγγελέας 
πλημμελειοδικών μπορεί, εφόσον η καταγγελία 
πιθανολογείται βάσιμη, ύστερα από έγκριση του 
εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την 
ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών 
και περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς και για 
παραβάσεις λόγω συμμετοχής 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 αποδειχθεί βάσιμη, η 
αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική. 

τις υπηρεσίες του προσώπου αυτού, τελεί μαζί του 
γενετήσια 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 εκμετάλλευση 
των εσόδων τους. 
8. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που 
τελέστηκαν σε βάρος του από υπαιτίους των πράξεων των 
προηγούμενων παραγράφων, ο εισαγγελέας 
πλημμελειοδικών μπορεί, εφόσον η καταγγελία 
πιθανολογείται βάσιμη, ύστερα από έγκριση του 
εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την 
ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών 
και περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς και για 
παραβάσεις λόγω συμμετοχής 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 αποδειχθεί βάσιμη, η 
αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική. 

Άρθρο 331 - Αυτοδικία 
Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική με δικαίωμα που ή 
το έχει πραγματικά ή από πεποίθηση το οικειοποιείται 
τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική 
ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. 

Άρθρο 331 - Αυτοδικία 
Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική με δικαίωμα που ή 
το έχει πραγματικά ή από πεποίθηση το οικειοποιείται 
τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς 
εργασίας. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. 

Άρθρο 336 - Βιασμός 
1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και 
άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας 
εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας 
πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. 
2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας 
με αυτήν πράξεις. 
3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή 
περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού ή 
είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται 
κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. 
4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, 
επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του 
παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη. 

Άρθρο 336 - Βιασμός 
1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και 
άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας 
εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας 
πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών. 
2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας 
με αυτήν πράξεις. 
3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή 
περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού ή 
είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος ή αν ο παθών 
είναι ανήλικος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 
4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1, τελεί 
γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, 
τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη. 

Άρθρο 337 - Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 
1. Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με 
προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες 
πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των 
γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή 
άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική 
ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. 
2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται 
η πράξη της προηγουμένης παραγράφου, αν ο παθών 
είναι νεότερος των δώδεκα ετών. 
3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή 
τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο 
που δεν συμπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και με χειρονομίες 
ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο 
της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο 
ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. 
4. Όποιος προβαίνει σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα 

Άρθρο 337 - Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 
1. Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με 
προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες 
πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των 
γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή 
άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή 
χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, 
εκτός αν ο παθών είναι ανήλικος. 
2. Με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή 
τιμωρείται η πράξη της προηγουμένης παραγράφου, αν ο 
παθών είναι νεότερος των δώδεκα (12) ετών. 
3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή 
τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο 
που δεν συμπλήρωσε τα δέκα πέντε (15) έτη και με 
χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του 
ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν επακολούθησε 
συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
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ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων 
σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή 
εκμεταλλευόμενος την ανάγκη ενός προσώπου να 
εργαστεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 
χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται 
έγκληση. 

τριών (3) ετών. 
4. Όποιος προβαίνει σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα 
ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων 
σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή 
εκμεταλλευόμενος τη θέση προσώπου που έχει 
ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη. 

Άρθρο 338 - Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε 
γενετήσια πράξη 
1. Όποιος με κατάχρηση της διανοητικής ή σωματικής 
αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία 
ανικανότητάς 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 338 - Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε 
γενετήσια πράξη 
1. Όποιος με κατάχρηση της διανοητικής ή σωματικής 
αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία 
ανικανότητάς του να αντισταθεί ενεργεί με αυτόν γενετήσια 
πράξη τιμωρείται με κάθειρξη. 
2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έγινε από 
δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, 
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 

Άρθρο 339 - Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή 
ενώπιόν τους 
1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο 
των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα 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 
θεραπευτικά μέτρα. 
3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν 
συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε 
γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε 
αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και 
χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των 
δεκατεσσάρων ετών και με φυλάκιση έως τρία έτη ή 
χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο 
έτος της ηλικίας του. 

Άρθρο 339 - Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή 
ενώπιόν τους 
1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο 
των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να 
ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν 
υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με τα άρθρα 
342 και 351Α, ως εξής: 
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, με 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, β) αν ο παθών 
συμπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, με κάθειρξη. 
2. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των 
δεκαπέντε (15) ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ 
τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών, 
οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή 
θεραπευτικά μέτρα. 
3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν 
συμπλήρωσε τα δεκαπέντε (15) έτη, να παρίσταται σε 
γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε 
αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών 
και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των 
δεκατεσσάρων (14) ετών και με φυλάκιση έως τρία (3) έτη 
ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο 
(14ο) έτος της ηλικίας του. 

- 
 

Άρθρο 340 - Γενική διάταξη 
Αν κάποια από τις πράξεις των άρθρων 338 και 339 είχε 
ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια 
κάθειρξη. 

Άρθρο 342 - Κατάχρηση ανηλίκων 
1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με 
ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον 
επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, 
τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 
δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β) αν ο 
παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα 
έτη, με κάθειρξη, γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 
δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη ως δέκα έτη. 
2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονομίες, προτάσεις 
ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου 
χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί 
για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και 
προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι 
μηνών. 

Άρθρο 342 - Κατάχρηση ανηλίκων 
1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με 
ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον 
επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, 
τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 
δεκατέσσερα (14) έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών και χρηματική ποινή, β) αν ο παθών συμπλήρωσε 
τα δεκατέσσερα (14) έτη, με κάθειρξη και χρηματική 
ποινή. 
Συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της πράξης 
της παρ. 1: α) από οικείο, β) από πρόσωπο που 
συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις με 
τους οικείους του, γ) από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό, 
γυμναστή ή άλλο πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα 
στον ανήλικο, δ) από πρόσωπο που δέχεται τις 
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υπηρεσίες του ανηλίκου, ε) από κληρικό με τον οποίο 
ο ανήλικος διατηρεί πνευματική σχέση, στ) από 
ψυχολόγο, ιατρό, νοσοκόμο ή από ειδικό επιστήμονα 
που παρέχει τις υπηρεσίες του στον ανήλικο, ζ) από 
πρόσωπο που καταχράται τη διανοητική ή σωματική 
αναπηρία του ανηλίκου. 
2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονομίες, προτάσεις 
ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου 
χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί 
για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και 
προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών. 

Άρθρο 343 - Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη 
Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 
τιμωρούνται: α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή 
ανοχή γενετήσιας πράξης, με κατάχρηση σχέσης 
εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης, β) όποιος 
υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας 
πράξης, εκμεταλλευόμενος την άμεση ανάγκη του να 
εργασθεί, γ) οι διορισμένοι ή οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε 
φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνομικές υπηρεσίες, 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 θέσης τους, 
υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που έχει 
εισαχθεί σε αυτά τα ιδρύματα. 

Άρθρο 343 - Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη 
Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική 
ποινή τιμωρούνται: α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε 
επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, με κατάχρηση 
σχέσης εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης, β) 
όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή 
γενετήσιας πράξης, εκμεταλλευόμενος την θέση του 
παθόντος, ως προσώπου, το οποίο αναζητά εργασία, 
γ) οι διορισμένοι ή οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε φυλακές ή 
άλλα κρατητήρια, σε αστυνομικές υπηρεσίες, 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 θέσης 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 παθών δηλώσει 
ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί 
να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη ή, αν αυτή έχει 
ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστικό 
συμβούλιο, το οποίο μπορεί να παύσει οριστικά την 
ποινική δίωξη. 

Άρθρο 344 - Έγκληση 
Στην περίπτωση του άρθρου 336 η ποινική δίωξη 
ασκείται αυτεπαγγέλτως, αλλά αν ο παθών δηλώσει ότι δεν 
επιθυμεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να 
απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη ή, αν αυτή έχει 
ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστικό 
συμβούλιο, το οποίο μπορεί να παύσει οριστικά την ποινική 
δίωξη εκτιμώντας τη δήλωση του θύματος ότι η 
δημοσιότητα από την ποινική δίωξη θα έχει συνέπεια 
τον σοβαρό ψυχικό τραυματισμό του. 

Άρθρο 345 - Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών 
1. Η γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή από 
υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραμμής και μεταξύ 
αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών τιμωρείται: α) ως προς 
τους ανιόντες με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, β) ως 
προς τους κατιόντες με φυλάκιση έως δύο έτη ή 
χρηματική ποινή και γ) μεταξύ αδελφών με φυλάκιση 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. 

Άρθρο 345 - Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών 
1. Η γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή από 
υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραμμής και μεταξύ 
αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών τιμωρείται: α) ως προς 
τους ανιόντες με κάθειρξη έως δέκα (10) ετών, β) ως προς 
τους κατιόντες με φυλάκιση και γ) μεταξύ αδελφών με 
φυλάκιση έως δύο (2) έτη. 
2. Συγγενείς κατιούσας γραμμής ή αδελφοί μπορούν να 
απαλλαγούν από κάθε ποινή, αν κατά τον χρόνο της 
πράξης δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) 
έτος. 

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 παιδικής 
πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά 
με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. 
2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με 
οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, 

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 παιδικής 
πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά 
με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. 
2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με 
οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, 
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αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής 
πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την 
τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών 
συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
ετών και χρηματική 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 σώματος 
εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως 
προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής 
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 πορνογραφίας 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 χρησιμοποίηση ανηλίκου 
που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η 
παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε 
τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και γ. αν δράστης 
της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι 
πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον 
επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά. 
5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας 
συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει 
συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, 
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική 
ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου 
είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του 
παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, 
επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον 
δέκα ετών και χρηματική ποινή. 
6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής 
πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. 

αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής 
πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την 
τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών 
συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) 
ετών και χρηματική 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 σώματος 
εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως 
προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής 
ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με 
ανήλικο. 
4. Οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη και 
χρηματική ποινή: α. αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα, β. αν η 
παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας 
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 
χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 
δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της 
παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε 
σοβαρό κίνδυνο και γ. αν δράστης της παραγωγής του 
υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο 
έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον 
φυλάσσει, έστω και προσωρινά. 
5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας 
συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει 
συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, 
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και 
χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των 
περιπτώσεων β` και γ` της προηγούμενης παραγράφου 
είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του 
παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, 
επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 
6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής 
πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, 
τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 349 - Μαστροπεία 
1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, 
προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή 
εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συμμετέχει στην πορνεία 
ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και 
χρηματική ποινή. 
2. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος 
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 οποίο έχουν 
εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία 
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 
προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή 
οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος. 

Άρθρο 349 - Μαστροπεία 
1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, 
προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή 
εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συμμετέχει στην πορνεία 
ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και 
χρηματική ποινή. 
2. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος 
αν το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου 
των δεκαπέντε (15) 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 οποίο έχουν 
εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία 
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 
προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή 
οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος. 
3. Εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 323 Α, όποιος 
κατ’ επάγγελμα ή από κερδοσκοπία προάγει ή εξωθεί 
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ή εξαναγκάζει άλλον στην πορνεία ή εκμεταλλεύεται τα 
έσοδα από την πορνεία άλλου τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών και με χρηματική 
ποινή. Η τέλεση της πράξης 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, 
συνιστά επιβαρυντική περίσταση. 

Άρθρο 351Α - Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι 
αμοιβής 
1. Η γενετήσια πράξη με ανήλικο που τελείται από ενήλικο 
με αμοιβή ή με άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η γενετήσια 
πράξη μεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο με 
τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου 
τιμωρείται: 
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με 
κάθειρξη 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 
αποτέλεσμα τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται 
κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών 
και χρηματική ποινή. 

Άρθρο 351Α - Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι 
αμοιβής 
1. Η γενετήσια πράξη με ανήλικο που τελείται από ενήλικο 
με αμοιβή ή με άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η γενετήσια 
πράξη μεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο με 
τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου 
τιμωρείται: 
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα (12) έτη, με 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή, 
β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα (12), όχι όμως και 
τα δεκαπέντε (15) έτη, με κάθειρξη και χρηματική ποινή   
και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε (15) έτη, με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή. 
2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια 
κάθειρξη. 

Άρθρο 353 - Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας 
1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια 
ευπρέπεια άλλου με πράξη γενετήσιου χαρακτήρα που 
ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με χρηματική ποινή 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. 

Άρθρο 353 - Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας 
1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια 
ευπρέπεια άλλου με πράξη γενετήσιου χαρακτήρα που 
ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με χρηματική ποινή ή 
παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν η πράξη του 
προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου 
νεότερου των δεκαπέντε (15) ετών τιμωρείται με φυλάκιση 
έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. 
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 απαιτείται έγκληση. 

Άρθρο 360 - Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου 
1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου 
νεότερου από δεκαπέντε έτη παραλείπει να το 
παρεμποδίσει 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 έχει 
την επιμέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος 
υπό την υπεύθυνη επιμέλεια του οποίου έχει τεθεί ο 
ανήλικος σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123, επιβάλλεται 
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. 

Άρθρο 360 - Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου 
1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου 
παραλείπει να τον παρεμποδίσει από την τέλεση 
αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) 
έτος, αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί 
αυστηρότερα με άλλη διάταξη. 
2. Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι πρόσωπο που έχει 
την επιμέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος 
υπό την υπεύθυνη επιμέλεια του οποίου έχει τεθεί ο 
ανήλικος σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123, επιβάλλεται 
φυλάκιση έως δύο (2) έτη. 

Άρθρο 360Α - Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία 
ανηλίκου 
1. Όποιος υιοθετεί ανήλικο με σκοπό να τον απασχολήσει 
σε δραστηριότητες επικίνδυνες για την υγεία του και τον 
απασχολεί σε αυτές, τιμωρείται, εφόσον δεν συντρέχει 
άλλη αξιόποινη πράξη που τιμωρείται βαρύτερα, με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. 
2. Με φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρείται εκείνος 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 

Άρθρο 360Α - Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία 
ανηλίκου 
1. Όποιος υιοθετεί ανήλικο με σκοπό να τον απασχολήσει 
σε δραστηριότητες επικίνδυνες για την υγεία του και τον 
απασχολεί σε αυτές, τιμωρείται, εφόσον δεν συντρέχει 
άλλη αξιόποινη πράξη που τιμωρείται βαρύτερα, με 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. 
2. Με φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρείται εκείνος που 
δίνει σε υιοθεσία το παιδί του, εκείνος που υιοθετεί 
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 
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έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. των προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται με κάθειρξη 
έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. 

Άρθρο 372 - Κλοπή 
1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα 
από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί 
παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 
χρηματική ποινή και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι 
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε με 
διάρρηξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηματική ποινή. 
2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η 
ηλεκτρική και κάθε άλλης μορφής ενέργεια. 

Άρθρο 372 - Κλοπή 
1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα 
από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί 
παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση και αν το αντικείμενο 
της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. 
2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η 
ηλεκτρική και κάθε άλλης μορφής ενέργεια. 

Άρθρο 375 - Υπεξαίρεση 
1. Όποιος ιδιοποιείται παράνομα ξένο (ολικά ή εν μέρει) 
κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με 
οποιονδήποτε 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 υπαίτιος 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηματική ποινή. 
2. Αν η αξία του αντικειμένου στην παράγραφο 1 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ ο 
υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική 
ποινή. 
3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άμεσα κατά του νομικού 
προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται 
κάθειρξη 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 
εμπιστευθεί 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 375 - Υπεξαίρεση 
1. Όποιος ιδιοποιείται παράνομα ξένο (ολικά ή εν μέρει) 
κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με 
οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) 
έτη και αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών 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 υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. 
2. Αν η αξία του αντικειμένου στην παράγραφο 1 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 
(120.000) ευρώ ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα 
(10) έτη και χρηματική ποινή. 
3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άμεσα κατά του νομικού 
προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών 
και χρηματική ποινή έως χίλιες (1.000) ημερήσιες μονάδες. 
Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι (20) έτη. 
4. Με το ξένο πράγμα εξομοιώνεται και: α) το τίμημα που 
έλαβε ο υπαίτιος για κινητό πράγμα που του είχαν 
εμπιστευθεί 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 377 - Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας 
Αν τα εγκλήματα των άρθρων 372, 374 παρ. 1 
περίπτωση α΄ και 375 παρ. 1 έχουν αντικείμενο πράγμα 
μικρής αξίας, επιβάλλεται χρηματική ποινή ή παροχή 
κοινωφελούς εργασίας. Αν όμως η πράξη τελέστηκε από 
ανάγκη για άμεση χρήση ή ανάλωση του αντικειμένου της 
κλοπής ή υπεξαίρεσης, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την 
πράξη ατιμώρητη. 

Άρθρο 377 - Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας 
Αν τα εγκλήματα των άρθρων 372 και 375 παρ. 1 έχουν 
αντικείμενο πράγμα μικρής αξίας, επιβάλλεται χρηματική 
ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν όμως η πράξη 
τελέστηκε από ανάγκη για άμεση χρήση ή ανάλωση του 
αντικειμένου της κλοπής ή υπεξαίρεσης, το δικαστήριο 
μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη. 

Άρθρο 380 - Ληστεία 
1. Όποιος με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με 
απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής 
αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα ή 
τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί 
παράνομα, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή. 
2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου 
προσώπου ή βαριά σωματική βλάβη ή αν η πράξη 
εκτελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, 

Άρθρο 380 - Ληστεία 
1. Όποιος με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με 
απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής 
αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα ή 
τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί 
παράνομα, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή. 
2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου 
προσώπου ή βαριά σωματική βλάβη ή αν η πράξη 
εκτελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, 
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επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον 
δέκα ετών και χρηματική ποινή. 
3. Οι ποινές των προηγούμενων παραγράφων 
επιβάλλονται και σε εκείνον που καταλήφθηκε επ’ 
αυτοφώρω να κλέβει και μεταχειρίζεται σωματική βία 
εναντίον προσώπου ή απειλές ενωμένες με επικείμενο 
κίνδυνο σώματος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπιμαίο. 

επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 
3. Οι ποινές των προηγούμενων παραγράφων 
επιβάλλονται και σε εκείνον που καταλήφθηκε επ` 
αυτοφώρω να κλέβει και μεταχειρίζεται σωματική βία 
εναντίον προσώπου ή απειλές ενωμένες με επικείμενο 
κίνδυνο σώματος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπιμαίο. 

Άρθρο 381 - Γενική Διάταξη 
1. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που 
προβλέπονται 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 
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 
ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. 
2. Το αξιόποινο των εγκλημάτων που προβλέπονται στα 
άρθρα 372 έως 378 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, με δική του 
θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου 
ή κατηγορουμένου για την πράξη, αποδώσει το πράγμα ή 
ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα χωρίς παράνομη 
βλάβη τρίτου. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση 
εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μέρος. Στην 
περίπτωση του άρθρου 374Α, μαζί με την απόδοση του 
πράγματος απαιτείται και η πλήρης ικανοποίηση του 
ζημιωθέντος. 
3. Εάν ο υπαίτιος των εγκλημάτων που προβλέπονται στα 
άρθρα 372 έως 378 μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του 
στο ακροατήριο αποδώσει το πράγμα ή ικανοποιήσει 
εντελώς τον ζημιωθέντα, χωρίς παράνομη βλάβη 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 εφαρμόζεται 
για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στα άρθρα 372 
έως 378 και μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας 
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 

Άρθρο 381 - Γενική Διάταξη 
1. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που 
προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. 1 και 2, 377 και 
378 παρ. 1 εδάφ. β΄ απαιτείται έγκληση. Στην περίπτωση 
του εδαφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 378 η 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 ποινικής δίωξης, το 
δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. 
2. Το αξιόποινο των εγκλημάτων που προβλέπονται στα 
άρθρα 372 έως 378 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, με δική του 
θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου 
ή κατηγορουμένου για την πράξη, αποδώσει το πράγμα ή 
ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα χωρίς παράνομη 
βλάβη τρίτου. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση 
εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μέρος. Στην 
περίπτωση του άρθρου 374Α, μαζί με την απόδοση του 
πράγματος απαιτείται και η πλήρης ικανοποίηση του 
ζημιωθέντος. 
3. Εάν ο υπαίτιος των εγκλημάτων που προβλέπονται στα 
άρθρα 372 έως 378 μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του 
στο ακροατήριο αποδώσει το πράγμα ή ικανοποιήσει 
εντελώς τον ζημιωθέντα, χωρίς παράνομη βλάβη 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 εφαρμόζεται 
για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στα άρθρα 372 
έως 378 και μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας 
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 

Άρθρο 385 - Εκβίαση 
1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, 
με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο 
περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή απειλή 
σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται 
ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηματική ποινή. 
2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκε 
με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές 
ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής 
επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή. Αν από την 
πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά 
σωματική βλάβη ή αν η πράξη εκτελέστηκε με 
ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, 
επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον 
δέκα ετών και χρηματική ποινή. 
3. Η εκβίαση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
ετών και χρηματική ποινή αν ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία 
ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλματος, του 
λειτουργήματος ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο 
εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή 

Άρθρο 385 - Εκβίαση 
1. Όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή τρίτος 
παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει άλλον με βία 
ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία 
επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή 
άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους 
και χρηματική ποινή. 
2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου, τελέστηκε 
με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές 
ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής 
τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 
2 του άρθρου 380 του ΠΚ. 
3. Η εκβίαση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 
ετών και χρηματική ποινή αν ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία 
ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλματος, του 
λειτουργήματος ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο 
εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή 
παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας 
βλάβης από τρίτον. Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε 
πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ` επάγγελμα, 
επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. 
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παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης 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 
γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη 
περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή 
ανοχή με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να 
αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος 
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. Αν η απάτη στρέφεται άμεσα κατά του νομικού 
προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες 
ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά 
είκοσι έτη. 

Άρθρο 386 - Απάτη 
1. Όποιος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη 
περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή 
ανοχή με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να 
αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος 
τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε 
είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
(3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που 
προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν 
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως 
δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. 
2. Αν η απάτη στρέφεται άμεσα κατά του νομικού 
προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και 
χρηματική ποινή έως χίλιες (1.000) ημερήσιες μονάδες. Η 
πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι (20) 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 διαδικασίας 
επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστή: α) με τη μη ορθή 
διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή, β) με τη χωρίς 
δικαίωμα παρέμβαση στη λειτουργία προγράμματος ή 
συστήματος υπολογιστή, γ) με τη χρησιμοποίηση μη 
ορθών ή ελλιπών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως 
δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, δ) με τη χωρίς 
δικαίωμα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη 
δεδομένων 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 πρόγραμμα ή 
σύστημα υπολογιστή που προορίζεται για τη διάπραξη του 
εγκλήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση έως 
δύο έτη και χρηματική ποινή. Απαλλάσσεται από κάθε 
ποινή όποιος καταστρέφει με δική του θέληση 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 νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες 
ημερήσιες 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 διαδικασίας 
επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστή: α) με τη μη ορθή 
διαμόρφωση προγράμματος υπολογιστή, β) με τη χωρίς 
δικαίωμα παρέμβαση στη λειτουργία προγράμματος ή 
συστήματος υπολογιστή, γ) με τη χρησιμοποίηση μη 
ορθών ή ελλιπών δεδομένων υπολογιστή, ιδίως 
δεδομένων αναγνώρισης της ταυτότητας, δ) με τη χωρίς 
δικαίωμα εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή εξάλειψη 
δεδομένων υπολογιστή, ιδίως δεδομένων αναγνώρισης 
της ταυτότητας, ή ε) με τη χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση 
λογισμικού προορισμένου για τη μετακίνηση χρημάτων 
τιμωρείται με φυλάκιση, και αν η ζημία που προξενήθηκε 
είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
(3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που 
προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν 
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως 
δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. 
2. Όποιος κατασκευάζει, διαθέτει ή κατέχει πρόγραμμα ή 
σύστημα υπολογιστή που προορίζεται για τη διάπραξη του 
εγκλήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση έως 
δύο (2) έτη και χρηματική ποινή. Απαλλάσσεται από κάθε 
ποινή όποιος καταστρέφει με δική του θέληση το 
παραπάνω πρόγραμμα ή σύστημα υπολογιστή πριν το 
χρησιμοποιήσει για τη διάπραξη του εγκλήματος της παρ. 
1. 
3. Αν η απάτη με υπολογιστή στρέφεται άμεσα κατά του 
νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και 
χρηματική ποινή έως χίλιες (1.000) ημερήσιες μονάδες. Η 
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πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι (20) έτη. 

Άρθρο 390 - Απιστία 
1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς 
διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζημία στην 
περιουσία 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 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 απιστία στρέφεται άμεσα κατά του νομικού 
προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει 
συνολικά των ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως 
χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται 
μετά είκοσι έτη. 

Άρθρο 390 - Απιστία 
1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς 
διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζημία στην 
περιουσία άλλου, της οποίας βάσει νόμου ή δικαιοπραξίας 
έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για 
ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση και αν η ζημία 
που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν 
η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό 
των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ επιβάλλεται 
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. 
2. Αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά του νομικού 
προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και 
χρηματική ποινή έως χίλιες (1.000) ημερήσιες μονάδες. Η 
πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι (20) έτη. 

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 μεταβίβαση 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 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 μεταβίβαση 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 τρία (3) έτη, και αν πρόκειται για πράγμα 
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
(3) μηνών 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 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 δραστηριότητας, 
ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε φύσης 
αθέμιτο ωφέλημα για τον ίδιο ή για άλλον ή δέχεται 
υπόσχεση τέτοιου ωφελήματος ως αντάλλαγμα για 
ενέργεια ή παράλειψή του κατά παράβαση των 
καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται από τον νόμο, 
ή προκύπτουν από τη φύση της θέσης ή της υπηρεσίας 
του. 
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, κατά την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπόσχεται, 
προσφέρει ή παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε 
φύσης αθέμιτο ωφέλημα σε πρόσωπο που εργάζεται ή 
παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτικό 
τομέα, για τον ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για 
παράλειψη κατά παράβαση των ως άνω καθηκόντων του. 
3. Η διάταξη του άρθρου 263Α εφαρμόζεται αναλόγως. 

Άρθρο 396 - Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό 
τομέα 
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική 
ποινή, τιμωρείται όποιος εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες με 
οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση στον ιδιωτικό τομέα και, 
κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε φύσης 
αθέμιτο ωφέλημα για τον ίδιο ή για άλλον ή δέχεται 
υπόσχεση τέτοιου ωφελήματος ως αντάλλαγμα για 
ενέργεια ή παράλειψή του κατά παράβαση των 
καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται από τον νόμο, 
ή προκύπτουν από τη φύση της θέσης ή της υπηρεσίας 
του. 
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, κατά την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπόσχεται, 
προσφέρει ή παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε 
φύσης αθέμιτο ωφέλημα σε πρόσωπο που εργάζεται ή 
παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτικό 
τομέα, για τον ίδιο ή για τρίτον, για ενέργεια ή για 
παράλειψη κατά παράβαση των ως άνω καθηκόντων του. 
2Α. Οι πράξεις των προηγούμενων παραγράφων 
μένουν ατιμώρητες αν ο υπαίτιος, με δική του θέληση 
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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, εγχειρίζοντας 
έγγραφη αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται 
σχετική έκθεση. 
3. Η διάταξη του άρθρου 263Α εφαρμόζεται αναλόγως. 

- 
 

Άρθρο 398 - Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα 
εσωτερικά ύδατα 
Όποιος ασκεί αλιευτική δραστηριότητα με σκάφος ή άλλο 
πλωτό μέσο που φέρει σημαία τρίτης χώρας, χωρίς την 
προβλεπόμενη κατά τις οικείες διατάξεις άδεια της 
αρμόδιας αρχής, εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης και των 
εσωτερικών υδάτων της ελληνικής Επικράτειας, τιμωρείται 
με φυλάκιση. 

Άρθρο 404 - Τοκογλυφία 
1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε 
πίστωσης, ανανέωσής της ή παράταση της προθεσμίας 
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 περιουσιακά 
ωφελήματα που υπερβαίνουν το κατά τον νόμο θεμιτό 
ποσοστό τόκου τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή 
χρηματική ποινή. Αν η πράξη έχει τελεστεί με 
περισσότερους τρόπους αφορά όμως τα ίδια περιουσιακά 
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 τοκογλυφικές 
πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. 

Άρθρο 404 - Τοκογλυφία 
1. Όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή οποιασδήποτε 
πίστωσης, ανανέωσής της ή παράταση της προθεσμίας 
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 περιουσιακά 
ωφελήματα που υπερβαίνουν το κατά τον νόμο θεμιτό 
ποσοστό τόκου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι 
(6) μηνών και χρηματική ποινή. Αν η πράξη έχει τελεστεί 
με περισσότερους τρόπους αφορά όμως τα ίδια 
περιουσιακά 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 τοκογλυφικές 
πράξεις της παρ. 1 τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ (8) 
έτη και χρηματική ποινή. 

Άρθρο 405 - Γενική Διάταξη 
1. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που 
προβλέπονται στα άρθρα 386 παρ. 1, 386Α παρ. 1 και 2, 
387, 389, 390 παρ. 1 εδάφ. α΄, 394, 397 και 404 απαιτείται 
έγκληση. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 390 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ αν 
η απιστία στρέφεται άμεσα κατά πιστωτικού ή 
χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεων του 
χρηματοπιστωτικού τομέα απαιτείται έγκληση. 
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 κατηγορουμένου 
ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα χωρίς παράνομη 
βλάβη τρίτου. Η μερική μόνο ικανοποίηση εξαλείφει 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 κεφάλαιο 
και τους τόκους υπερημερίας, από την ημέρα τέλεσης του 
εγκλήματος, απαλλάσσεται από κάθε ποινή. Η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τα 
πλημμελήματα που προβλέπονται στα ίδια άρθρα μέχρι το 
τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο 

Άρθρο 405 
1. Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που 
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 386, στις παρ. 
1 και 2 του άρθρου 386Α, στα άρθρα 387 και 389, στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 390 και στα 
άρθρα 397 και 404 απαιτείται έγκληση. Για την ποινική 
δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 
390 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ αν η απιστία στρέφεται 
άμεσα κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος 
ή επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα 
απαιτείται έγκληση. Για την ποινική δίωξη των 
εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 394, 
απαιτείται έγκληση, αν το πράγμα προήλθε από 
πράξη, η οποία διώκεται κατ’ έγκληση. 
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 κατηγορουμένου 
ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα χωρίς παράνομη 
βλάβη τρίτου. Η μερική μόνο ικανοποίηση εξαλείφει 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 
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δικαστήριο. αποδεδειγμένα το κεφάλαιο και τους τόκους 
υπερημερίας, από την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος, 
απαλλάσσεται από κάθε ποινή. Η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τα 
πλημμελήματα που προβλέπονται στα ίδια άρθρα 
μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 

Άρθρο 465 
Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για τη 
μετατροπή της ποινής σε χρηματική ποινή, την αναστολή 
εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση υπό όρο 
εφαρμόζονται για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος. Σε περίπτωση αρχικής ή 
επιγενόμενης συρροής χρηματικής ποινής του άρθρου 80 
του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα με χρηματική ποινή του 
άρθρου 57 του προϊσχύσαντος ΠΚ ή ειδικών ποινικών 
νόμων που εξακολουθούν να ισχύουν, αυτές εκτίονται 
αθροιστικά. 

Άρθρο 465 
1. Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για τη 
μετατροπή της ποινής σε χρηματική ποινή, την αναστολή 
εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση υπό όρο 
εφαρμόζονται για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος. Σε περίπτωση αρχικής ή 
επιγενόμενης συρροής χρηματικής ποινής του άρθρου 80 
του προϊσχύοντος Ποινικού Κώδικα με χρηματική ποινή 
του άρθρου 57 του ΠΚ ή ειδικών ποινικών νόμων που 
εξακολουθούν να ισχύουν σχηματίζεται συνολική ποινή 
κατά το άρθρο 96 ΠΚ. 
2. Για τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού 
Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α’ 95)] καταδικασθέντες 
αμετακλήτως σε πρόσκαιρες στερητικές της 
ελευθερίας ποινές, για τις οποίες καθορίστηκε, 
σύμφωνα με της παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 του ΠΚ, 
συνολική ποινή υπερβαίνουσα τα είκοσι (20) ή 
δεκαπέντε (15) έτη πρόσκαιρης κάθειρξης, καθώς και 
τα οχτώ (8) ή πέντε (5) έτη φυλάκισης αντίστοιχα, ως 
εκτιτέα ποινή για την απόλυση υπό όρο αυτών 
λογίζονται τα είκοσι (20), δεκαπέντε (15), οχτώ (8) και 
πέντε (5) έτη, αντίστοιχα. 
3. Τυχόν επιβληθείς μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος ποινικός σωφρονισμός σε νεαρούς ενήλικες 
που δεν είχαν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος 
της ηλικίας τους μετατρέπεται με απόφαση του 
δικαστηρίου σε μειωμένη ποινή κατά το άρθρο 133. 
4. Υποθέσεις, για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος έχει γίνει επίδοση κλητήριου 
θεσπίσματος ή κλήσης στον κατηγορούμενο, 
εκδικάζονται από το δικαστήριο στο οποίο έχουν 
εισαχθεί. 

 



  

 

 


