
Είδος: ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ 

Έηος: 1951 

Σέθηκε ζε ιζτύ: 01.01.1951 

  

Σίηλος 

Πνηληθφο Κψδηθαο 

τόλια 

χκθσλα κε ηα άξζξα 3 - 5 ηνπ λ. 2943 ηνπ 2001 (Α΄203/12.9.2001), φια ηα δξαρκηθά πνζά 

πνπ αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο θψδηθα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ, 

θαηά ηα ζρεηηθψο κλεκνλεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. ** 

χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3320/2005 (Α΄ 48/23.2.2005), ν Δηζαγγειέαο 

Πξσηνδηθψλ θαη ν γξακκαηέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ π π ν ρ ξ ε ν 

χ λ η α η λα αλαθνηλψλνπλ ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ν κελ πξψηνο ηελ 

πνηληθή δίσμε, πνπ αζθείηαη κε θάζε κνξθή ζπκκεηνρήο θαηά ππαιιήινπ, ιεηηνπξγνχ ή 

νξγάλνπ ησλ θνξέσλ ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3074/2002 (βι. νηθεία ζρφιηα) γηα ηα 

εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 235 - 263Α, 216, 217, 218, 220, 222, 372, 375, 381, 382, 386, 

386Α, 389, 390, 394 ηνπ παξφληνο θψδηθα, πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ σο 

άλσ θνξέσλ, ν δε δεχηεξνο ηα παξαπεκπηηθά ή απαιιαθηηθά βνπιεχκαηα, ζε θάζε βαζκφ 

δηθαηνδνζίαο, θαζψο θαη ηηο εθδηδφκελεο, επίζεο ζε θάζε βαζκφ δηθαηνδνζίαο 

θαηαδηθαζηηθέο ή αζσσηηθέο απνθάζεηο θαηά ησλ σο άλσ πξνζψπσλ θαη γηα ηηο αμηφπνηλεο 

απηέο πξάμεηο. 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 

 

Αρθρο: 1 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΔΝΗΚΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Κακκία πνηλή ρσξίο λφκν 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΥΡΟΝΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 



ΝΟΜΟΤ, ΚΑΜΜΗΑ ΠΟΗΝΖ ΥΧΡΗ ΝΟΜΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΠΡΧΣΟ ΒΗΒΛΗΟ: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Ο ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ 

Η. ΥΡΟΝΗΚΑ ΟΡΗΑ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΟΗΝΗΚΧΝ ΝΟΜΧΝ 

Πνηλή δελ επηβάιιεηαη παξά κφλν γηα ηηο πξάμεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ν λφκνο ηελ είρε 

ξεηά νξίζεη πξίλ απφ ηελ ηέιεζή ηνπο. 

  

 

Αρθρο: 2 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΗΥΤ ΖΠΗΟΣΔΡΟΤ ΝΟΜΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλαδξνκηθή ηζρχο ηνπ επηφηεξνπ λφκνπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΥΡΟΝΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΗΥΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ ακεηάθιεηε εθδίθαζή ηεο ίζρπζαλ δχν ή 

πεξηζζφηεξνη λφκνη, εθαξκφδεηαη απηφο πνπ πεξηέρεη ηηο επκελέζηεξεο γηα ηνλ 

θαηεγνξνχκελν δηαηάμεηο. 

2. Αλ κεηαγελέζηεξνο λφκνο ραξαθηήξηζε ηελ πξάμε φρη αμηφπνηλε, παχεη θαη ε εθηέιεζε 

ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαζψο θαη ηα πνηληθά επαθφινπζά ηεο. 

  



 

Αρθρο: 3 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΝΟΜΟΗ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΗΥΤΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Νφκνη κε πξνζσξηλή ηζρχ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΥΡΟΝΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΗΥΤΟ ΝΟΜΟΗ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Νφκνη κε πξνζσξηλή ηζρχ εθαξκφδνληαη θαη κεηά ηελ παχζε ηεο ηζρχνο ηνπο ζε πξάμεηο 

πνπ ηειέζηεθαλ φηαλ απηνί ίζρπαλ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

  

 

Αρθρο: 4 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δπηβνιή κέηξσλ αζθάιεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΥΡΟΝΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΔΠΗΒΟΛΖ Ή ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 69, 71, 72, 73, 74 θαη 76 επηβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ην λφκν πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο πξάμεο. 

2. ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε 

απνθαζίδεη κε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ αλ ζα δηαηεξεζνχλ ή φρη ηα κέηξα αζθάιεηαο 

πνπ είραλ επηβιεζεί. 

  

 

Αρθρο: 5 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΣΔΛΔΘΔΝΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΓΑΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιήκαηα πνπ ηειέζηεθαλ ζηελ εκεδαπή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΣΟΠΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΣΔΛΔΘΔΝΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΓΑΠΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗ. ΣΟΠΗΚΑ ΟΡΗΑ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΟΗΝΗΚΧΝ ΝΟΜΧΝ 

1. Οη ειιεληθνί πνηληθνί λφκνη εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο πξάμεηο πνπ ηειέζηεθαλ ζην 

έδαθνο ηεο επηθξάηεηαο, αθφκε θαη απφ αιινδαπνχο. 

2. Πινία ή αεξνζθάθε ειιεληθά ζεσξνχληαη έδαθνο ηεο επηθξάηεηαο νπνπδήπνηε θαη αλ 

βξίζθνληαη, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην ππφθεηληαη ζε αιινδαπφ λφκν. 

  

 

Αρθρο: 6 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιήκαηα εκεδαπψλ ζηελ αιινδαπή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΣΟΠΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ, ΔΓΚΛΖΖ Ή ΑΗΣΖΖ 

ΔΠΗ ΠΛΖΜΜΔΛΖΜΑΣΧΝ, ΑΚΖΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΧΞΖ, ΣΗΜΧΡΗΑ ΠΣΑΗΜΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οη ειιεληθνί πνηληθνί λφκνη εθαξκφδνληαη θαη γηα πξάμε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απηνχο 

σο θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα θαη πνπ ηειέζηεθε ζηελ αιινδαπή απφ εκεδαπφ, αλ ε πξάμε 

απηή είλαη αμηφπνηλε θαη θαηά ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ηειέζηεθε ή αλ 

δηαπξάρζεθε ζε πνιηηεηαθά αζχληαθηε ρψξα. 

2. Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαη ελαληίνλ αιινδαπνχ ν νπνίνο θαηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο 

ήηαλ εκεδαπφο. Δπίζεο αζθείηαη θαη ελαληίνλ εθείλνπ πνπ απέθηεζε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα 

κεηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο. 

3. ηα πιεκκειήκαηα, γηα λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2, απαηηείηαη 

έγθιεζε ηνπ παζφληνο ή αίηεζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο φπνπ ηειέζηεθε ην 

πιεκκέιεκα. 

4. Σα πηαίζκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζηελ αιινδαπή ηηκσξνχληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εηδηθά νξίδεη ν λφκνο. 

  

 

Αρθρο: 7 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιήκαηα αιινδαπψλ ζηελ αιινδαπή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΣΟΠΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οη ειιεληθνί πνηληθνί λφκνη εθαξκφδνληαη θαη θαηά αιινδαπνχ γηα πξάμε πνπ ηειέζηεθε 

ζηελ αιινδαπή θαη πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απηνχο σο θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, αλ ε 

πξάμε απηή ζηξέθεηαη ελαληίνλ Διιελα πνιίηε θαη αλ είλαη αμηφπνηλε θαη θαηά ηνπο λφκνπο 

ηεο ρψξαο φπνπ ηειέζηεθε ή αλ δηαπξάρζεθε ζε πνιηηεηαθά αζχληαθηε ρψξα. 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ έρνπλ θαη εδψ εθαξκνγή. 

  

 

Αρθρο: 8 

Ημ/νία: 24.12.2007 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιήκαηα ζηελ αιινδαπή πνπ ηηκσξνχληαη πάληνηε θαηά ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΣΟΠΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΣΗΜΧΡΟΤΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΝΟΜΟ 

τόλια 

- Ζ εληφο " " πεξ. ε) ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002).* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ θάζε 

πεξίπησζε, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκά καο δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, ην θφκκα 

ππήξμε ε κφλε καο επηινγή.- Ζ πεξ. α) ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004). - Ζ πεξίπησζε ε ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην δεχηεξν άξζξν ηνπ λ.3625/2007 ΦΔΚ Α 290/24.12.2007 



  

Κείμενο Αρθροσ 

Οη ειιεληθνί πνηληθνί λφκνη εθαξκφδνληαη ζε εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο, αλεμάξηεηα απφ 

ηνπο λφκνπο ηνπ ηφπνπ ηεο ηέιεζεο, γηα ηηο εμήο πξάμεηο πνπ ηειέζηεθαλ ζηελ αιινδαπή: 

"α) εζράηε πξνδνζία, πξνδνζία ηεο ρψξαο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη 

ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο (άξζξν 187Α)",* 

β) εγθιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζηξαηησηηθή ππεξεζία θαη ηελ ππνρξέσζε ζηξάηεπζεο 

(εηδηθφ κέξνο, Κεθ. Ζ'),* γ) αμηφπνηλε πξάμε πνπ ηέιεζαλ σο ππάιιεινη ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο,* δ) πξάμε ελαληίνλ Διιελα ππαιιήινπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή 

ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ηνπ,* ε) ςεπδνξθία ζε δηαδηθαζία πνπ εθθξεκεί ζηηο ειιεληθέο 

αξρέο,* ζη) πεηξαηεία,* δ) εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ην λφκηζκα (εηδηθφ κέξνο, Κεθ. Θ')*, «ε) 

πξάμε δνπιεκπνξίνπ, εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζσκαηεκπνξίαο ή αζέιγεηαο κε αλήιηθν έλαληη 

ακνηβήο, δηε λέξγεηαο ηαμηδηψλ κε ζθνπφ ηελ ηέιεζε ζπλνπζίαο ή άι ισλ αζειγψλ πξάμεσλ 

ζε βάξνο αλειίθνπ ή πνξλνγξα θίαο αλειίθνπ».", * ζ) παξάλνκν εκπφξην λαξθσηηθψλ 

θαξκάθσλ,* η) παξάλνκε θπθινθνξία θαη εκπφξην άζεκλσλ δεκνζηεπκάησλ,* ηα) θάζε 

άιιν έγθιεκα, γηα ην νπνίν εηδηθέο δηαηάμεηο ή δηεζλείο ζπκβάζεηο ππνγξακκέλεο θαη 

επηθπξσκέλεο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο πξνβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ειιεληθψλ πνηληθψλ 

λφκσλ. 

  

 

Αρθρο: 9 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΞΗΟΠΟΗΝΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αθαηαδίσθην εγθιεκάησλ πνπ ηειέζηεθαλ ζηελ αιινδαπή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΣΟΠΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΑΚΑΣΑΓΗΧΚΣΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΔΘΔΝΣΧΝ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 

τόλια 

*** ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ θάζε πεξίπησζε ηεο παξ. 1, ηίζεηαη άλσ ηειεία. 

Δπεηδή ην ζχζηεκά καο δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, ην θφκκα ππήξμε ε κφλε καο επηινγή. 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ πνηληθή δίσμε γηα πξάμε πνπ ηειέζηεθε ζηελ αιινδαπή απνθιείεηαη: 

α) αλ ν ππαίηηνο δηθάζηεθε γηα ηελ πξάμε απηή ζηελ αιινδαπή θαη αζσψζεθε ή αλ ζε 

πεξίπησζε πνπ θαηαδηθάζηεθε, έρεη εθηίζεη νιφθιεξε ηελ πνηλή ηνπ, 

β) αλ, ζχκθσλα κε ηνλ αιινδαπφ λφκν, ε πξάμε έρεη παξαγξαθεί ή ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε 

έρεη παξαγξαθεί ή έρεη ραξηζηεί, 

γ) αλ, ζχκθσλα κε ηνλ αιινδαπφ λφκν, ρξεηάδεηαη έγθιεζε γηα ηε δίσμε ηεο πξάμεο θαη 

ηέηνηα έγθιεζε είηε δελ ππνβιήζεθε είηε αλαθιήζεθε. 

2. Οη δηαηάμεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πξάμεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 8. 

  

 

Αρθρο: 10 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΟΗΝΔ ΠΟΤ ΔΚΣΗΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπνινγηζκφο πνηλψλ πνπ εθηίζεθαλ ζηελ αιινδαπή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΣΟΠΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΗΝΧΝ ΔΚΣΗΘΔΝΣΧΝ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ πνηλή πνπ εθηίζεθε νιηθά ή κεξηθά ζηελ αιινδαπή, αλ επαθνινπζήζεη θαηαδίθε ζηελ 

εκεδαπή γηα ηελ ίδηα πξάμε, αθαηξείηαη απφ ηελ πνηλή πνπ επέβαιαλ ηα ειιεληθά 

δηθαζηήξηα. 

  

 

Αρθρο: 11 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΠΟΗΝΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλαγλψξηζε αιινδαπψλ πνηληθψλ απνθάζεσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΣΟΠΗΚΑ ΟΡΗΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ 

ΝΟΜΟΤ, ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΠΟΗΝΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ, ΔΚΣΔΛΔΖ Χ 

ΠΡΟ ΣΗ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ ΚΑΗ ΔΠΗΒΟΛΖ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

τόλια 

* Δθ πξνθαλνχο -θαηά ηελ κεηαγιψηηηζε- αβιεςίαο ηνπ λνκνζέηε ηέζεθε ην άξζξν "ν" πξηλ 

απφ ηελ ιέμε "΄Διιελαο" (βι. δηφξζσζε ζθαικάησλ ηεο 20.6.1986, αξηζ. 1, Α΄ 82). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ (ν*) ΄Διιελαο θαηαδηθαζηεί ζηελ αιινδαπή γηα πξάμε πνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ εκεδαπψλ λφκσλ, ζπλεπάγεηαη παξεπφκελεο πνηλέο, ην αξκφδην δηθαζηήξην ησλ 

πιεκκειεηνδηθψλ κπνξεί λα επηβάιεη ηηο πνηλέο απηέο. 

2. Σν αξκφδην δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ κπνξεί επίζεο λα επηβάιεη ηα κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνπλ νη ειιεληθνί λφκνη ζε φπνηνλ θαηαδηθάζηεθε ή αζσψζεθε ζηελ 

αιινδαπή. 

  

 

Αρθρο: 12 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΔΝΗΚΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 



Δηδηθνί πνηληθνί λφκνη 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΔΗΓΗΚΟΗ ΠΟΗΝΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗΗ. ΥΔΖ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΧΝ ΣΟΤ 

Οη δηαηάμεηο ηνπ γεληθνχ κέξνπο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα εθαξκφδνληαη θαη ζε αμηφπνηλεο 

πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθνχο λφκνπο, αλ νη λφκνη απηνί δελ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά 

κε ξεηή δηάηαμή ηνπο. 

  

 

Αρθρο: 13 

Ημ/νία: 06.05.1997 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΔΝΗΚΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δλλνηα φξσλ ηνπ Κψδηθα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΗΚΟ ΝΟΜΟ, ΔΝΝΟΗΔ ΟΡΧΝ (ΟΗΚΔΗΟΗ, 

ΔΓΓΡΑΦΟ, ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΗΑ, ΣΡΑΣΟ, ΚΑΣ' ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΔΛΔΖ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ, ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΓΡΑΣΖ) 

τόλια 

Πξνζνρή: ζην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ θάζε πεξίπησζε, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην 

ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, ην θφκκα ππήξμε ε κφλε καο επηινγή.- Σν εληφο " " 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. γ΄ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 1805/1988 (Α΄ 

199/31.8.1989). - Ζ πεξ. ζη΄ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2408/1996 (Α΄ 

104/4.6.1996).- Ζ πεξ. δ' πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (Α΄ 

67/6.5.1997).- χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3126/2003 (Α΄66/19.3.2003) 

πεξί πνηληθήο επζχλεο ππνπξγψλ, νη ππνπξγνί ζεσξνχληαη π π ά ι ι ε ι ν η θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο πεξ. α΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.==============================*** χκθσλα 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3500/2006 πεξί ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (Α΄ 



232/24.10.2006), ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν εμαλαγθάδεη άιιν κέινο 

ρξεζηκνπνηψληαο βία ή απεηιή κε ζπνπδαίν θαη άκεζν θίλδπλν ζε πξάμε, παξάιεηςε ή 

αλνρή ρσξίο ην ζχκα λα ππνρξενχηαη πξνο ηνχην ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη 

κελψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην απεηινχκελν θαθφ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζχκαηνο ή θάπνηνπ απφ ηνπο ν η θ ε ί ν π ο ηνπ ππφ ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο β' ηνπ π α ξ φ 

λ η ν ο άξζξνπ. Ζ πνηληθή δίσμε ηνπ ελ ιφγσ κέινπο αζθείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ 

αλσηέξσ λφκνπ, α π η ε π α γ γ έ ι η σ ο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ηνλ Κψδηθα νη αθφινπζνη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ εμήο ζεκαζία: 

α) ππάιιεινο είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίν λφκηκα έρεη αλαηεζεί, έζησ θαη πξνζσξηλά, ε 

άζθεζε ππεξεζίαο δεκφζηαο, δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, 

β)*** νηθείνη είλαη νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ζε επζεία γξακκή, νη ζεηνί 

γνλείο θαη ηα ζεηά ηέθλα, νη ζχδπγνη, νη κλεζηεπκέλνη, νη αδειθνί θαη νη ζχδπγνη θαη νη 

κλεζηήξεο ησλ αδειθψλ, θαζψο θαη νη επίηξνπνη ή επηκειεηέο ηνπ ππαηηίνπ θαη φζνη 

βξίζθνληαη ππφ ηελ επηηξνπεία ή επηκέιεηα ηνπ ππαηηίνπ, 

γ) έγγξαθν είλαη θάζε γξαπηφ πνπ πξννξίδεηαη ή είλαη πξφζθνξν λα απνδείμεη γεγνλφο πνπ 

έρεη έλλνκε ζεκαζία φπσο θαη θάζε ζεκείν πνπ πξννξίδεηαη λα απνδείμεη έλα ηέηνην 

γεγνλφο. "Δγγξαθν είλαη θαη θάζε κέζν ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ππνινγηζηή ή 

πεξηθεξεηαθή κλήκε ππνινγηζηή, κε ειεθηξνληθφ, καγλεηηθφ ή άιιν ηξφπν, γηα εγγξαθή, 

απνζήθεπζε, παξαγσγή ή αλαπαξαγσγή ζηνηρείσλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ άκεζα, 

φπσο επίζεο θαη θάζε καγλεηηθφ, ειεθηξνληθφ ή άιιν πιηθφ ζην νπνίν εγγξάθεηαη 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, εηθφλα, ζχκβνιν ή ήρνο, απηνηειψο ή ζε ζπλδπαζκφ, εθ' φζνλ ηα 

κέζα θαη ηα πιηθά απηά πξννξίδνληαη ή είλαη πξφζθνξα λα απνδείμνπλ γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

έλλνκε ζεκαζία". 

δ) ζσκαηηθή βία ζπληζηά θαη ε πεξηαγσγή άιινπ ζε θαηάζηαζε αλαηζζεζίαο ή 

αληθαλφηεηαο γηα αληίζηαζε κε ππλσηηθά ή λαξθσηηθά ή άιια αλάινγα κέζα, 

ε) ζηξαηφο είλαη ν ζηξαηφο ηεο μεξάο, ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ αέξα, "ζη) Καη' επάγγεικα 

ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ζπληξέρεη, φηαλ απφ ηελ επαλεηιεκκέλε ηέιεζε ηεο πξάμεο ή απφ 

ηελ ππνδνκή πνπ έρεη δηακνξθψζεη ν δξάζηεο κε πξφζεζε επαλεηιεκκέλεο ηέιεζεο ηεο 

πξάμεο πξνθχπηεη ζθνπφο ηνπ δξάζηε γηα πνξηζκφ εηζνδήκαηνο. Καηά ζπλήζεηα ηέιεζε ηνπ 

εγθιήκαηνο ζπληξέρεη, φηαλ απφ ηελ επαλεηιεκκέλε ηέιεζε ηεο πξάμεο πξνθχπηεη ζηαζεξή 

ξνπή ηνπ δξάζηε πξνο ηε δηάπξαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο σο ζηνηρείν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δξάζηε". 

"δ) Ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο ραξαθηεξίδεηαη ν δξάζηεο φηαλ απφ ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο, ηνλ 

ηξφπν θαη ηηο ζπλζήθεο ηέιεζήο ηεο, ηα αίηηα πνπ ηνλ ψζεζαλ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, 



καξηπξείηαη αληηθνηλσληθφηεηα απηνχ θαη ζηαζεξή ξνπή ηνπ ζε δηάπξαμε λέσλ εγθιεκάησλ 

ζην κέιινλ". 

  

 

Αρθρο: 14 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ - ENNOIA 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δλλνηα ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΔΓΚΛΖΜΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ 

Η. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Δγθιεκα είλαη πξάμε άδηθε θαη θαηαινγηζηή ζην δξάζηε ηεο, ε νπνία ηηκσξείηαη απφ ην 

λφκν. 

2. ηηο δηαηάμεηο ησλ πνηληθψλ λφκσλ ν φξνο "πξάμε" πεξηιακβάλεη θαη ηηο παξαιείςεηο. 

  

 

Αρθρο: 15 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΧ ΣΔΛΟΤΜΔΝΑ 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιεκα πνπ ηειείηαη κε παξάιεηςε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΔΓΚΛΖΜΑ ΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΜΔ 

ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνπ ν λφκνο γηα ηελ χπαξμε αμηφπνηλεο πξάμεο απαηηεί λα έρεη επέιζεη νξηζκέλν 

απνηέιεζκα, ε κε απνηξνπή ηνπ ηηκσξείηαη φπσο ε πξφθιεζή ηνπ κε ελέξγεηα, αλ ν 

ππαίηηνο ηεο παξάιεηςεο είρε ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε λα παξεκπνδίζεη ηελ επέιεπζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο. 

  

 

Αρθρο: 16 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΣΟΠΟ ΣΔΛΔΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Σφπνο ηέιεζεο ηεο πξάμεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΣΟΠΟ ΣΔΛΔΖ ΣΖ 

ΠΡΑΞΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Σφπνο ηέιεζεο ηεο πξάμεο ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ ν ππαίηηνο δηέπξαμε νιηθά ή κεξηθά ηελ 

αμηφπνηλε ελέξγεηα ή παξάιεηςε, θαζψο θαη ν ηφπνο φπνπ επήιζε ή, ζε πεξίπησζε 

απφπεηξαο, έπξεπε ζχκθσλα κε ηελ πξφζεζε ηνπ ππαηηίνπ λα επέιζεη ην αμηφπνηλν 

απνηέιεζκα. 

  



 

Αρθρο: 17 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΥΡΟΝΟ ΣΔΛΔΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Υξφλνο ηέιεζεο ηεο πξάμεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΥΡΟΝΟ ΣΔΛΔΖ ΣΖ 

ΠΡΑΞΖ 

τόλια 

* νξζφηεξνλ: ελήξγεζε- Ζ εληφο " " θξάζε ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 5β ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2331/1995 (Α' 173/3.9.1995). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Υξφλνο ηέιεζεο ηεο πξάμεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν ππαίηηνο ελέξγεζε* ή 

φθεηιε λα ελεξγήζεη. Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν επήιζε ην απνηέιεζκα είλαη αδηάθνξνο, 

"εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο". 

  

 

Αρθρο: 18 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαίξεζε ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ 

Λήμμαηα 



ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΓΗΑΚΡΗΖ ΠΡΑΞΔΧΝ, 

ΚΑΚΟΤΡΓΖΜΑΣΑ, ΠΛΖΜΜΔΛΖΜΑΣΑ, ΠΣΑΗΜΑΣΑ 

τόλια 

- Σν εληφο " " δεχηεξν εδάθην ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Κάζε πξάμε πνπ ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο θάζεηξμεο είλαη θαθνχξγεκα. 

"Κάζε πξάμε πνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε πεξηνξηζκφ ζε εηδηθφ 

θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ είλαη πιεκκέιεκα." Κάζε πξάμε πνπ ηηκσξείηαη κε θξάηεζε ή 

πξφζηηκν είλαη πηαίζκα. 

  

 

Αρθρο: 19 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πνηληθφο ραξαθηήξαο πξάμεσλ πνπ εθδηθάζηεθαλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΠΟΗΝΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

ΠΡΑΞΔΧΝ ΠΟΤ ΔΚΓΗΚΑΣΖΚΑΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ κηα πξάμε πνπ εθδηθάζηεθε είλαη θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, θξίλεηαη κε βάζε ηε 

βαξχηεξε πνηλή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν γη' απηή ηελ πξάμε θαη φρη κε βάζε ηελ ηπρφλ 

ειαθξφηεξε πνηλή πνπ επέβαιε ν δηθαζηήο ιφγσ ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ (άξζξν 84) ή 

γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν κείσζεο ηεο πνηλήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 83. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε πεξηνξηζκφ ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 38. 



  

 

Αρθρο: 20 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΓΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Λφγνη πνπ απνθιείνπλ ην άδηθν ηεο πξάμεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΑΓΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ 

ΠΡΑΞΖ, ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗ. Ο ΑΓΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα (άξζξα 21, 22, 25, 304 

παξ. 4 θαη 5, 308 παξ. 2, 367, 371 παξ. 4), ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεο απνθιείεηαη θαη 

φηαλ ε πξάμε απηή απνηειεί ελάζθεζε δηθαηψκαηνο ή εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ην λφκν. 

  

 

Αρθρο: 21 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΣΑΓΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζηαγή 



Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΑΡΖ ΑΓΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΑΞΖ, 

ΠΡΟΣΑΓΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Γελ είλαη άδηθε ε πξάμε ηελ νπνία θάπνηνο επηρεηξεί γηα λα εθηειέζεη πξνζηαγή πνπ ηνπ 

έδσζε, ζχκθσλα κε ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο, ε αξκφδηα αξρή, αλ ν λφκνο δελ επηηξέπεη ζηνλ 

απνδέθηε ηεο πξνζηαγήο λα εμεηάζεη αλ είλαη λφκηκε ή φρη. ηελ πεξίπησζε απηήλ σο 

απηνπξγφο ηηκσξείηαη εθείλνο πνπ έδσζε ηελ πξνζηαγή. 

  

 

Αρθρο: 22 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΜΤΝΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Ακπλα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΑΡΖ ΑΓΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΑΞΖ, 

ΑΜΤΝΑ, ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΜΔΣΡΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Γελ είλαη άδηθε ε πξάμε πνπ ηειείηαη ζε πεξίπησζε άκπλαο. 

2. Ακπλα είλαη ε αλαγθαία πξνζβνιή ηνπ επηηεζέκελνπ ζηελ νπνία πξνβαίλεη ην άηνκν, γηα 

λα ππεξαζπηζζεί ηνλ εαπηφ ηνπ ή άιινλ απφ άδηθε θαη παξνχζα επίζεζε πνπ ζηξέθεηαη 

ελαληίνλ ηνπο. 

3. Σν αλαγθαίν κέηξν ηεο άκπλαο θξίλεηαη απφ ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηεο επίζεζεο, απφ 

ην είδνο ηεο βιάβεο πνπ απεηινχζε, απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ έληαζε ηεο επίζεζεο θαη απφ ηηο 

ππφινηπεο πεξηζηάζεηο. 

  



 

Αρθρο: 23 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΜΤΝΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπέξβαζε ηεο άκπλαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΑΡΖ ΑΓΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΑΞΖ, 

ΑΜΤΝΑ, ΤΠΔΡΒΑΖ ΟΡΗΧΝ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο άκπλαο ηηκσξείηαη, αλ ε ππέξβαζε έγηλε κε πξφζεζε, κε 

πνηλή ειαηησκέλε (άξζξν 83), θαη αλ έγηλε απφ ακέιεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηηο 

ζρεηηθέο κε απηήλ. Μέλεη αηηκψξεηνο θαη δελ ηνπ θαηαινγίδεηαη ε ππέξβαζε, αλ ελέξγεζε 

κ' απηφ ηνλ ηξφπν εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ή ηεο ηαξαρήο πνπ ηνπ πξνθάιεζε ε επίζεζε. 

  

 

Αρθρο: 24 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΜΤΝΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπαίηηα θαηάζηαζε άκπλαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΑΡΖ ΑΓΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΑΞΖ, 

ΑΜΤΝΑ, ΤΠΑΗΣΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΜΤΝΑ 



  

Κείμενο Αρθροσ 

Γελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ πνηλή πνπ νξίδεη ν λφκνο φπνηνο κε πξφζεζε πξνθάιεζε ηελ 

επίζεζε άιινπ γηα λα δηαπξάμεη ελαληίνλ ηνπ αμηφπνηλε πξάμε κε ην πξφζρεκα ηεο άκπλαο. 

  

 

Αρθρο: 25 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΚΖ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηάζηαζε αλάγθεο πνπ απνθιείεη ην άδηθν 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΑΡΖ ΑΓΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΑΞΖ, 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΚΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Γελ είλαη άδηθε ε πξάμε πνπ ηειεί θάπνηνο, γηα λα απνηξέςεη παξφληα θαη αλαπφηξεπην 

κε άιια κέζα θίλδπλν, ν νπνίνο απεηιεί ην πξφζσπν ή ηελ πεξηνπζία ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ 

άιινπ ρσξίο δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, αλ ε βιάβε πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ άιιν είλαη ζεκαληηθά 

θαηψηεξε θαηά ην είδνο θαη ηε ζπνπδαηφηεηα απφ ηε βιάβε πνπ απεηιήζεθε. 

2. Ζ πξνεγνχκελε δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη ζε φπνηνλ έρεη θαζήθνλ λα εθηεζεί ζηνλ 

απεηινχκελν θίλδπλν. 

3. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 έρεη αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ 

άξζξνπ. 

  

 

Αρθρο: 26 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΑΗΣΗΟΣΖΣΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπαηηηφηεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΓΟΛΟ 

ΚΑΗ ΑΜΔΛΔΗΑ 

τόλια 

* "εθ δφινπ", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗΗ. Ο ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

1. Σα θαθνπξγήκαηα θαη πιεκκειήκαηα ηηκσξνχληαη κφλν φηαλ ηεινχληαη κε* δφιν*. Καη' 

εμαίξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη εηδηθά ν λφκνο, ηα πιεκκειήκαηα ηηκσξνχληαη θαη 

φηαλ ηεινχληαη απφ ακέιεηα. 

2. Σα πηαίζκαηα ηηκσξνχληαη πάληνηε θαη φηαλ ηειέζηεθαλ απφ ακέιεηα, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ν λφκνο απαηηεί ξεηά δφιν. 

  

 

Αρθρο: 27 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΟΛΟ (ΠΟΗΝ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γφινο 



Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΓΟΛΟ 

τόλια 

* "Δθ δφινπ (εθ πξνζέζεσο)", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.** ην θείκελν ηνπ 

λφκνπ, ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηά ηε ιέμε "πξάμεο" ηίζεηαη άλσ ηειεία. Γηα 

ιφγνπο, φκσο, ηερληθνχο, ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, γη΄απηφ θαη επηιέμακε ηελ 

ηειεία. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Με δφιν (κε πξφζεζε)* πξάηηεη φπνηνο ζέιεη ηελ παξαγσγή ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θαηά 

ην λφκν απαξηίδνπλ ηελ έλλνηα θάπνηαο αμηφπνηλεο πξάμεο**. Δπίζεο φπνηνο γλσξίδεη φηη 

απφ ηελ πξάμε ηνπ ελδέρεηαη λα παξαρζνχλ απηά ηα πεξηζηαηηθά θαη ην απνδέρεηαη. 

2. Οπνπ ν λφκνο απαηηεί λα έρεη ηειεζηεί ε πξάμε ελ γλψζεη νξηζκέλνπ πεξηζηαηηθνχ, δελ 

αξθεί ν ελδερφκελνο δφινο. Καη φπνπ ν λφκνο απαηηεί ε πξάμε λα έρεη ηειεζζεί κε ζθνπφ 

ηελ πξφθιεζε νξηζκέλνπ απνηειέζκαηνο, απαηηείηαη ν δξάζηεο λα έρεη επηδηψμεη λα 

πξνθαιέζεη απηφ ην απνηέιεζκα. 

  

 

Αρθρο: 28 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΜΔΛΔΗΑ (ΠΟΗΝ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Ακέιεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Απφ ακέιεηα πξάηηεη φπνηνο απφ έιιεηςε ηεο πξνζνρήο ηελ νπνία φθεηιε θαηά ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη είηε δελ πξφβιεςε ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα πνπ 



πξνθάιεζε ε πξάμε ηνπ, είηε ην πξφβιεςε σο δπλαηφ, πίζηεςε φκσο φηη δελ ζα επεξρφηαλ. 

  

 

Αρθρο: 29 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δπζχλε απφ ην απνηέιεζκα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΔΓΚΛΖΜΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν λφκνο νξίδεη φηη θάπνηα πξάμε ηηκσξείηαη κε βαξχηεξε πνηλή φηαλ 

έρεη νξηζκέλν απνηέιεζκα, ε πνηλή απηή επηβάιιεηαη κφλν αλ ην απνηέιεζκα απηφ κπνξεί 

λα απνδνζεί ζε ακέιεηα ηνπ δξάζηε. 

  

 

Αρθρο: 30 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΠΛΑΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξαγκαηηθή πιάλε 

Λήμμαηα 



ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΠΛΑΝΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ πξάμε δελ θαηαινγίδεηαη ζην δξάζηε, αλ απηφο θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο 

αγλνεί ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ. Αλ φκσο ε άγλνηα απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζε ακέιεηα ηνπ ππαηηίνπ, ε πξάμε ηνπ θαηαινγίδεηαη σο έγθιεκα απφ 

ακέιεηα. 

2. Δπίζεο δελ θαηαινγίδνληαη ζην δξάζηε ηα πεξηζηαηηθά πνπ θαηά ην λφκν επαπμάλνπλ ην 

αμηφπνηλν ηεο πξάμεο ηνπ αλ ηα αγλννχζε. 

  

 

Αρθρο: 31 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΝΟΜΗΚΖ ΠΛΑΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Ννκηθή πιάλε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΝΟΜΗΚΖ 

ΠΛΑΝΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Μφλε ε άγλνηα ηνπ αμηνπνίλνπ δελ αξθεί γηα λα απνθιείζεη ηνλ θαηαινγηζκφ. 

2. Ζ πξάμε φκσο δελ θαηαινγίδεηαη ζην δξάζηε αλ απηφο πίζηεςε ιφγσ πιάλεο φηη είρε 

δηθαίσκα λα ηειέζεη ηελ πξάμε θαη ε πιάλε ηνπ απηή ήηαλ ζπγγλσζηή. 

  

 



Αρθρο: 32 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΚΖ (ΠΟΗΝ ΓΗΚ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηάζηαζε αλάγθεο πνπ απνθιείεη ηνλ θαηαινγηζκφ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΚΖ ΑΠΟΚΛΔΗΟΤΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Γελ θαηαινγίδεηαη ζην δξάζηε ε πξάμε πνπ ηειεί γηα λα απνηξέςεη παξφληα θαη 

αλαπφηξεπην κε άιια κέζα θίλδπλν ν νπνίνο απεηιεί ρσξίο δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα ην 

πξφζσπν ή ηελ πεξηνπζία ηνπ ίδηνπ ή ζπγγελνχο ηνπ, αληφληνο ή θαηηφληνο ή αδειθνχ ή 

ζπδχγνπ ηνπ αλ ε βιάβε πνπ πξνθιήζεθε ζηνλ άιιν απφ ηελ πξάμε είλαη θαηά ην είδνο θαη 

ηε ζπνπδαηφηεηα αλάινγε κε ηε βιάβε πνπ απεηιήζεθε. 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 25 εθαξκφδνληαη θαη εδψ. 

  

 

Αρθρο: 33 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΧΦΑΛΑΛΟΗ (ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΑΓΗΚΖ 

ΠΡΑΞΖ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Κσθάιαινη εγθιεκαηίεο 

Λήμμαηα 



ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΠΡΑΞΖ 

ΑΠΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ, ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ πξάμε πνπ ηέιεζε θσθάιαινο δελ ηνπ θαηαινγίδεηαη, αλ θξηζεί φηη δελ είρε ηελ 

απαηηνχκελε πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα λα αληηιεθζεί ην άδηθν ηεο πξάμεο ηνπ ή λα ελεξγήζεη 

ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην άδηθν απηφ. 

2. Αλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν θσθάιαινο 

ηηκσξείηαη κε ειαηησκέλε πνηλή (άξζξν 83). 

  

 

Αρθρο: 34 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΧΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ηεο ζπλείδεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, 

ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Ή ΣΖ ΤΝΔΗΓΖΖ, 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ πξάμε δελ θαηαινγίδεηαη ζην δξάζηε αλ, φηαλ ηε δηέπξαμε, ιφγσ λνζεξήο δηαηάξαμεο 

ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή δηαηάξαμεο ηεο ζπλείδεζεο, δελ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληηιεθζεί ην άδηθν ηεο πξάμεο ηνπ ή λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην 

άδηθν απηφ. 

  

 



Αρθρο: 35 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΑΗΣΗΑ ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΤΝΔΗΓΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπαίηηα δηαηάξαμε ηεο ζπλείδεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΤΠΑΗΣΗΑ 

ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΖ ΤΝΔΗΓΖΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Πξάμε πνπ θάπνηνο απνθάζηζε ζε θαλνληθή ςπρηθή θαηάζηαζε, αιιά πνπ γηα ηελ ηέιεζή 

ηεο έθεξε ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θαηάζηαζε δηαηαξαγκέλεο ζπλείδεζεο ηνπ θαηαινγίδεηαη ζαλ 

λα ηελ ηέιεζε κε δφιν. 

2. Αλ ε πξάμε πνπ ηέιεζε ζε ηέηνηα θαηάζηαζε είλαη άιιε απφ εθείλε πνπ είρε απνθαζίζεη, 

ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε πνηλή ειαηησκέλε (άξζξν 83). 

3. Πξάμε πνπ ν ππαίηηνο πξφβιεςε ή κπνξνχζε λα πξνβιέςεη φηη ελδέρεηαη λα ηειέζεη, αλ 

νδεγεζεί ζε θαηάζηαζε δηαηάξαμεο ηεο ζπλείδεζεο, ηνπ θαηαινγίδεηαη σο πξάμε πνπ 

ηειέζηεθε απφ ακέιεηα. 

  

 

Αρθρο: 36 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ 

ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 



Διαηησκέλε ηθαλφηεηα πξνο θαηαινγηζκφ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, 

ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗV. ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ 

1. Αλ εμαηηίαο θάπνηαο απφ ηηο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 34, δελ 

έρεη εθιείςεη εληειψο, κεηψζεθε φκσο ζεκαληηθά ε ηθαλφηεηα γηα θαηαινγηζκφ πνπ 

απαηηείηαη θαηά ην άξζξν απηφ, επηβάιιεηαη πνηλή ειαηησκέλε (άξζξν 83). 

2. Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππαίηηαο 

κέζεο. 

  

 

Αρθρο: 37 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΣΗΖ ΠΟΗΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δθηηζε ηεο πνηλήο ζε ηδηαίηεξα θαηαζηήκαηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΑΣΟΜΑ 

ΜΔ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΔΚΣΗΖ ΠΟΗΝΖ Δ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οηαλ ε θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ θαηά ην άξζξν 36 ειαηησκέλε ηθαλφηεηα γηα 

θαηαινγηζκφ επηβάιιεη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ή κέξηκλα, νη ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο 

πνηλέο πνπ ηνπο επηβάιινληαη εθηεινχληαη ζε ηδηαίηεξα ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα ή 



παξαξηήκαηα ησλ θπιαθψλ. 

  

 

Αρθρο: 38 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΜΔ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΟ 

ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δπηθίλδπλνη εγθιεκαηίεο κε ειαηησκέλν θαηαινγηζκφ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΜΔ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ 

τόλια 

* νξζφηεξνλ: "γηα ηε" (πξβι. άξζξα 69, 90 ΠΚ)** ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, κεηά ηε ιέμε "πεξηνξηζκνχ" ηίζεηαη άλσ ηειεία. Γηα ιφγνπο, φκσο, 

ηερληθνχο, ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, γη΄απηφ θαη επηιέμακε ηελ ηειεία. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ εθείλνο πνπ έρεη θαηά ην άξζξν 36 ειαηησκέλε ηθαλφηεηα γηα θαηαινγηζκφ ιφγσ 

δηαηάξαμεο ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ν θαηά ην άξζξν 33 παξ. 2 θσθάιαινο είλαη 

επηθίλδπλνο ζηε* δεκφζηα αζθάιεηα θαη ε πξάμε πνπ ηέιεζε είλαη θαθνχξγεκα ή 

πιεκκέιεκα γηα ην νπνίν ν λφκνο απεηιεί πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο αλψηεξεο απφ έμη 

κήλεο, ην δηθαζηήξην ηνλ θαηαδηθάδεη ζε πεξηνξηζκφ ζηα ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα ή 

παξαξηήκαηα θπιαθψλ ηνπ άξζξνπ 37. 

2. ηελ απφθαζε θαζνξίδεηαη κφλν ην ειάρηζην φξην δηάξθεηαο ηνπ πεξηνξηζκνχ, ην νπνίν 

δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ ηνπ αλψηαηνπ θαηά ην άξζξν 36 παξ. 1 

νξίνπ πνηλήο γηα ηελ πξάμε πνπ ηειέζηεθε. 

3. ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην πξνζδηνξίδεη γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 40 ηελ πνηλή θπιάθηζεο ή θάζεηξμεο πνπ πξέπεη λα εθηηζεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πεξηνξηζκνχ**. Ο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη κέζα ζηα φξηα πνηλήο πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο γηα 



ηελ πξάμε πνπ ηειέζηεθε, ρσξίο απηή λα ειαηηψλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36. 

Πάλησο, ε πνηλή πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη 

θαηψηεξε απφ ην κηζφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ πνηλήο πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηελ πξάμε πνπ 

ηειέζηεθε. Αλ ζην λφκν πξνβιέπεηαη πνηλή ζαλάηνπ ή ηζφβηαο θάζεηξμεο, σο πνηλή πνπ 

πξέπεη λα εθηηζεί πξνζδηνξίδεηαη πξφζθαηξε θάζεηξμε είθνζη εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 39 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ Δ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηάξθεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηα ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΜΔ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΑ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο, κεηά ηνλ αξηζκφ "107" ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Γηα ιφγνπο, φκσο, ηερληθνχο, ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, θαη γη΄απηφ 

πξνηηκήζακε θαη΄ αλάγθε ηελ ηειεία. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αθνχ ζπκπιεξσζεί ην ειάρηζην φξην πνπ φξηζε ε απφθαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 

παξ. 2 θαη θαηφπηλ θάζε δχν έηε, εμεηάδεηαη, είηε κε αίηεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ είηε θαη 

απηεπαγγέιησο, αλ απηφο κπνξεί λα απνιπζεί. Γηα ην ζέκα απηφ απνθαζίδεη, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε εηδηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ην δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 

εθηειείηαη ε πνηλή. 

2. Ζ απφιπζε ρνξεγείηαη πάληνηε ππφ φξν θαη κπνξεί λα αλαθιεζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο πνπ νξίδεη ην άξζξν 107*. Γίλεηαη νξηζηηθή, αλ κέζα ζε πέληε έηε δελ αλαθιεζεί 



θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109. 

3. Πάλησο, αθνχ ζπκπιεξσζεί ην ειάρηζην φξην πνπ φξηζε ε απφθαζε, ν πεξηνξηζκφο δελ 

κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη πέξα απφ δέθα έηε γηα ηα πιεκκειήκαηα θαη πέξα απφ δεθαπέληε 

έηε γηα ηα θαθνπξγήκαηα. 

  

 

Αρθρο: 40 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ Δ ΦΤΛΑΚΗΖ Ζ ΚΑΘΔΗΡΞΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μεηαηξνπή ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε θπιάθηζε ή θάζεηξμε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΜΔ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ Δ ΦΤΛΑΚΗΖ Ή ΚΑΘΔΗΡΞΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Σν δηθαζηήξην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξνεγνχκελν άξζξν κπνξεί νπνηεδήπνηε, κε αίηεζε 

ηνπ εηζαγγειέα θαη κεηά γλσκνδφηεζε εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, λα απνθαζίζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ κε ηελ πνηλή θπιάθηζεο ή θάζεηξμεο πνπ πξνζδηνξίζηεθε 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38, αλ θξίλεη φηη ε παξακνλή ηνπ θαηαδίθνπ ζην 

ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα ή παξάξηεκα θπιαθήο δελ είλαη αλαγθαίν. ηελ πεξίπησζε απηή 

απφ ηε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή πνπ είρε επηβιεζεί αθαηξείηαη ν ρξφλνο πνπ 

δηαλχζεθε ζην ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα ή παξάξηεκα θπιαθήο. 

  

 

Αρθρο: 41 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΚΑΘ' ΔΞΖ ΜΔ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΟ 

ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιεκαηίεο θαζ' έμε κε ειαηησκέλν θαηαινγηζκφ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ, ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, 

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΚΑΘ' ΔΞΖ ΜΔ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ, 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ Δ ΑΟΡΗΣΖ ΚΑΘΔΗΡΞΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε θξάζε "ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1" ηίζεηαη άλσ ηειεία. Γηα 

ιφγνπο, φκσο, ηερληθνχο, ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, θαη γη΄απηφ πξνηηκήζακε 

θαη΄αλάγθε ηελ ηειεία. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ απηφο πνπ θαηαδηθάζηεθε θαηά ην άξζξν 38 ζε πεξηνξηζκφ ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα 

θξηζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 90 θαη 91 σο θαζ' έμε ή θαη' επάγγεικα εγθιεκαηίαο, ην 

ειάρηζην φξην δηάξθεηαο ηνπ πεξηνξηζκνχ θαζνξίδεηαη κέζα ζηα φξηα πνηλήο ηνπ άξζξνπ 89, 

ρσξίο ε πνηλή απηή λα ειαηηψλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1.* Καη ην 

κέγηζην φξην θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91. Αλ ε πνηλή πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ πξάμε πνπ ηειέζηεθε είλαη ζάλαηνο ή ηζφβηα θάζεηξμε, 

επηβάιιεηαη ηζφβηα θάζεηξμε. 

2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί νπνηεδήπνηε λα κεηαηξέπεη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ πνηλή ηεο αφξηζηεο θάζεηξμεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 90 

θαη 92. 

  

 

Αρθρο: 42 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΠΔΗΡΑ 



  

Σίηλος Αρθροσ 

Δλλνηα θαη πνηλή ηεο απφπεηξαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΠΟΠΔΗΡΑ, ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΝΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Η. ΑΠΟΠΔΗΡΑ 

1. Οπνηνο, έρνληαο απνθαζίζεη λα εθηειέζεη θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, επηρεηξεί πξάμε 

πνπ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ αξρή εθηέιεζεο, ηηκσξείηαη, αλ ην θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα 

δελ νινθιεξψζεθε, κε πνηλή ειαηησκέλε (άξζξν 83). 

2. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ειαηησκέλε πνηλή δελ 

επαξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ ππαίηην απφ ηελ ηέιεζε άιισλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, κπνξεί 

λα ηνπ επηβάιεη ηελ ίδηα πνηλή κε απηήλ πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

πξάμε, εθηφο απφ ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. 

3. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη αηηκψξεηε ηελ απφπεηξα πιεκκειήκαηνο γηα ην νπνίν ν 

λφκνο πξνβιέπεη πνηλή θπιάθηζεο φρη αλψηεξε απφ ηξείο κήλεο. 

  

 

Αρθρο: 43 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΡΟΦΟΡΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απξφζθνξε απφπεηξα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΠΟΠΔΗΡΑ, ΑΠΡΟΧΠΖ ΑΠΟΠΔΗΡΑ, ΔΤΖΘΔΗΑ 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο επηρείξεζε λα εθηειέζεη θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα κε κέζν ή θαηά αληηθεηκέλνπ 

ηέηνηαο θχζεο ψζηε λα απνβαίλεη απνιχησο αδχλαηε ε ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ απηψλ 

ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ άξζξνπ 83 κεησκέλε ζην κηζφ. 

2. Οπνηνο επηρείξεζε ηέηνηα απξφζθνξε απφπεηξα απφ επήζεηα παξακέλεη αηηκψξεηνο. 

  

 

Αρθρο: 44 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΑΝΑΥΧΡΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπαλαρψξεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΠΟΠΔΗΡΑ, ΤΠΑΝΑΥΧΡΖΖ, ΠΟΗΝΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ απφπεηξα κέλεη αηηκψξεηε, αλ ν δξάζηεο άξρηζε ηελ ελέξγεηα γηα ηελ ηέιεζε ηνπ 

θαθνπξγήκαηνο ή πιεκκειήκαηνο, αιιά δελ ηελ νινθιήξσζε απφ δηθή ηνπ βνχιεζε θαη φρη 

απφ εμσηεξηθά εκπφδηα. 

2. Αλ ν δξάζηεο, αθνχ νινθιήξσζε ηελ ελέξγεηά ηνπ, παξεκπφδηζε χζηεξα κε δηθή ηνπ 

βνχιεζε ην απνηέιεζκα πνπ κπνξνχζε λα πξνέιζεη απφ ηελ ελέξγεηά ηνπ απηή θαη πνπ 

ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ ηέιεζε ηνπ θαθνπξγήκαηνο ή ηνπ πιεκκειήκαηνο, ηηκσξείηαη κε 

ηελ πνηλή ηνπ άξζξνπ 83 κεησκέλε ζην κηζφ. Σν δηθαζηήξην φκσο κπνξεί, εθηηκψληαο 

ειεχζεξα φιεο ηηο πεξηζηάζεηο, λα θξίλεη ηελ απφπεηξα αηηκψξεηε. 

  

 

Αρθρο: 45 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΝΑΤΣΟΤΡΓΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πλαπηνπξγνί 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΤΝΑΤΣΟΤΡΓΟΗ 

τόλια 

*** χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2713/1999 πεξί Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ (Α' 89/30.4.1990), δ ε λ είλαη 

άδηθε ε πξάμε αζηπλνκηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ πνπ, κε ε λ η ν ι ή ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο θαη κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ή ηε ζχιιεςε πξνζψπνπ εκπιεθφκελνπ ζε 

αμηφπνηλε πξάμε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ λφκν, εκθαλίδεηαη σο ζ π κ κ έ 

η ν ρ ν ο ηεο πξάμεο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗI. ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Αλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ηέιεζαλ απφ θνηλνχ αμηφπνηλε πξάμε, θαζέλαο ηνπο ηηκσξείηαη σο 

απηνπξγφο ηεο πξάμεο. 

  

 

Αρθρο: 46 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΖΘΗΚΟ ΑΤΣΟΤΡΓΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Ζζηθφο απηνπξγφο θαη άκεζνο ζπλεξγφο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΖΘΗΚΟ ΑΤΣΟΤΡΓΟ ΚΑΗ ΑΜΔΟ 



ΤΝΔΡΓΟ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ ηελ πεξίπησζε α) ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή, φκσο, ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, ην θφκκα ππήξμε ε κφλε καο 

επηινγή.*** χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2713/1999 πεξί Τπεξεζίαο 

Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ (Α' 

89/30.4.1990), δ ε λ είλαη άδηθε ε πξάμε αζηπλνκηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ πνπ, κε ε λ η ν ι ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο θαη κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ή ηε 

ζχιιεςε πξνζψπνπ εκπιεθφκελνπ ζε αμηφπνηλε πξάμε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

αλσηέξσ λφκν, εκθαλίδεηαη σο ζ π κ κ έ η ν ρ ν ο ηεο πξάμεο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Με ηελ πνηλή ηνπ απηνπξγνχ ηηκσξείηαη επίζεο: α) φπνηνο κε πξφζεζε πξνθάιεζε ζε 

άιινλ ηελ απφθαζε λα εθηειέζεη ηελ άδηθε πξάμε πνπ δηέπξαμε,* β) φπνηνο κε πξφζεζε 

παξέζρε άκεζε ζπλδξνκή ζην δξάζηε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξάμεο θαη ζηελ 

εθηέιεζε ηεο θχξηαο πξάμεο. 

2. Οπνηνο κε πξφζεζε πξνθάιεζε ζε άιινλ ηελ απφθαζε λα ηειέζεη θάπνην έγθιεκα, κε 

κνλαδηθφ ζθνπφ λα ηνλ θαηαιάβεη ελψ απνπεηξάηαη λα ηειέζεη ην έγθιεκα ή ελψ επηρεηξεί 

αμηφπνηλε πξνπαξαζθεπαζηηθή ηνπ πξάμε θαη κε ηε ζέιεζε λα ηνλ αλαθφςεη απφ ηελ 

απνπεξάησζε ηνπ εγθιήκαηνο, ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ απηνπξγνχ κεησκέλε ζην κηζφ. 

  

 

Αρθρο: 47 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΛΟ ΤΝΔΡΓΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απιφο ζπλεξγφο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΑΠΛΟ ΤΝΔΡΓΟ 

τόλια 



*** χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2713/1999 πεξί Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ (Α' 89/30.4.1990), δ ε λ είλαη 

άδηθε ε πξάμε αζηπλνκηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ πνπ, κε ε λ η ν ι ή ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο θαη κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ή ηε ζχιιεςε πξνζψπνπ εκπιεθφκελνπ ζε 

αμηφπνηλε πξάμε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ λφκν, εκθαλίδεηαη σο ζ π κ κ έ 

η ν ρ ν ο ηεο πξάμεο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 1 ζηνηρ. β' ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, παξέζρε κε πξφζεζε ζε άιινλ νπνηαδήπνηε ζπλδξνκή πξηλ απφ ηελ 

ηέιεζε ή θαηά ηελ ηέιεζε ηεο άδηθεο πξάμεο πνπ δηέπξαμε, ηηκσξείηαη σο ζπλεξγφο κε 

πνηλή ειαηησκέλε (άξζξν 83). 

2. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη εδψ. 

3. Χο πξνο ηα πηαίζκαηα, ε ζπλέξγεηα ηηκσξείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο ην 

νξίδεη εηδηθά. 

  

 

Αρθρο: 48 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεληθή Γηάηαμε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΑΞΗΟΠΟΗΝΟ 

τόλια 

*** χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2713/1999 πεξί Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ (Α' 89/30.4.1990), δ ε λ είλαη 

άδηθε ε πξάμε αζηπλνκηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ πνπ, κε ε λ η ν ι ή ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο θαη κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ή ηε ζχιιεςε πξνζψπνπ εκπιεθφκελνπ ζε 

αμηφπνηλε πξάμε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ λφκν, εκθαλίδεηαη σο ζ π κ κ έ 



η ν ρ ν ο ηεο πξάμεο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Σν αμηφπνηλν ησλ ζπκκεηφρσλ θαηά ηα άξζξα 46 θαη 47 είλαη αλεμάξηεην απφ ην αμηφπνηλν 

εθείλνπ πνπ ηέιεζε ηελ πξάμε. 

  

 

Αρθρο: 49 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Ζ ΥΔΔΗ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ή ζρέζεηο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Ή ΥΔΔΗ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ ηελ παξέλζεζε (άξζξν 83) ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο 

ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή, φκσο, ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε θαη΄ 

αλάγθε ηελ ηειεία.*** χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2713/1999 πεξί 

Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ (Α' 

89/30.4.1990), δ ε λ είλαη άδηθε ε πξάμε αζηπλνκηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ πνπ, κε ε λ η ν ι ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο θαη κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ή ηε 

ζχιιεςε πξνζψπνπ εκπιεθφκελνπ ζε αμηφπνηλε πξάμε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

αλσηέξσ λφκν, εκθαλίδεηαη σο ζ π κ κ έ η ν ρ ν ο ηεο πξάμεο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνπ ν λφκνο, γηα λα είλαη κηα πξάμε αμηφπνηλε, απαηηεί ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ή ζρέζεηο, 

αλ απηέο ππάξρνπλ κφλν ζην δξάζηε, ηφηε απηνί πνπ είλαη ζπκκέηνρνη θαηά ην άξζξν 46 

παξ. 1 κπνξνχλ λα ηηκσξεζνχλ κε πνηλή ειαηησκέλε (άξζξν 83)*. Αλ φκσο ππάξρνπλ κφλν 

ζ' απηνχο πνπ είλαη ζπκκέηνρνη θαηά ηα άξζξα 46 παξ. 1 θαη 47, ηφηε νη ηειεπηαίνη 



ηηκσξνχληαη σο απηνπξγνί θαη ν δξάζηεο σο ζπλεξγφο. 

2. Οη ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ή ζρέζεηο ή άιιεο πεξηζηάζεηο πνπ επηηείλνπλ, κεηψλνπλ ή 

απνθιείνπλ ηελ πνηλή ιακβάλνληαη ππφςε κφλν γηα εθείλνλ ην ζπκκέηνρν ζηνλ νπνίν 

ππάξρνπλ. 

  

 

Αρθρο: 50 

Ημ/νία: 25.04.1994 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Θαλαηηθή πνηλή 

τόλια 

*** Πξν ηεο θαηαξγήζεψο ηνπ ην άξζξν απηφ είρε σο εμήο: "ηελ εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο 

πνηλήο παξεπξίζθνληαη κφλν νη αξρέο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί ε εθηέιεζε". εκεηψλεηαη φηη 

ε ζαλαηηθή πνηλή είρε ήδε θαηαξγεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 

207/26.12.1993), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: "Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θ α η α ξ γ ε ί η α η. Οπνπ 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε απνθιεηζηηθψο ε πνηλή 

ηνπ ζαλάηνπ, λνείηαη φηη απεηιείηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. Αλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ 

πξνβιέπεηαη δηαδεπθηηθψο κε άιιε πνηλή, λνείηαη φηη απεηιείηαη κφλν ε ηειεπηαία". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΠΟΗΝΔ, ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

Η. ΚΤΡΗΔ ΠΟΗΝΔ 

[Σν παξφλ άξζξν θαηαξγήζεθε κε ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2207/94 (Α΄ 65/ 25.4.94)]. *** (βι. ζρφιηα) 

  

 

Αρθρο: 51 

Ημ/νία: 21.10.2003 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΟΗΝΔ ΚΤΡΗΔ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΗΔ ΠΟΗΝΔ, ΠΟΗΝΔ ΣΔΡΖΣΗΚΔ 

ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΚΑΘΔΗΡΞΖ, ΦΤΛΑΚΗΖ, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ, ΚΡΑΣΖΖ, 

ΠΡΟΚΑΗΡΔ ΠΟΗΝΔ, ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΡΟΝΟΤ ΣΖ ΠΟΗΝΖ 

τόλια 

- Ζ παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3189/2003 (Α΄ 

243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο είλαη ε θάζεηξμε, ε θπιάθηζε, ν πεξηνξηζκφο ζε 

εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ, ν πεξηνξηζκφο ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα θαη ε 

θξάηεζε." 

2. Γηα ηηο πξφζθαηξεο πνηλέο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο, ε εκέξα ππνινγίδεηαη ζε 24 ψξεο, 

ε εβδνκάδα ζε επηά εκέξεο, ν κήλαο θαη ην έηνο ζχκθσλα κε ην εκεξνιφγην πνπ ηζρχεη. 

3. Ο ρξφλνο ηεο πνηλήο επηκεηξάηαη πάληνηε ζε πιήξεηο εκέξεο, εβδνκάδεο, κήλεο θαη έηε. 

  

 

Αρθρο: 52 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΘΔΗΡΞΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Κάζεηξμε 



Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΗΔ ΠΟΗΝΔ, ΗΟΒΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΚΑΗΡΖ 

ΚΑΘΔΗΡΞΖ, ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ πνηλή ηεο θάζεηξμεο είλαη ηζφβηα ή πξφζθαηξε θαη εθηειείηαη ζε θαηαζηήκαηα ή 

ηκήκαηα θαηαζηεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γη' απηήλ. 

2. Οηαλ ν λφκνο δελ νξίδεη ξεηά φηη ε επηβαιιφκελε θάζεηξμε είλαη ηζφβηα, απηή είλαη 

πξφζθαηξε. 

3. Ζ δηάξθεηα ηεο πξφζθαηξεο θάζεηξμεο δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη έηε νχηε είλαη κηθξφηεξε 

απφ πέληε έηε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 91 γηα ηελ αφξηζηε θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 53 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΦΤΛΑΚΗΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Φπιάθηζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΗΔ ΠΟΗΝΔ, ΦΤΛΑΚΗΖ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

τόλια 

*** πξνζνρή: ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 

257/18.12.2008), ε πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ε νπνία δ ε λ ππεξβαίλεη ηα πέληε 

έηε θαη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (18.12.2008) έρεη θαηαγλσζζεί α κ ε η 

α θ ι ή η σ ο ή θαζίζηαηαη α κ ε η ά θ ι ε η ε εληφο έ μ η κελψλ, κ ε η α η ξ έ π ε η αη, κε 

αίηεζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, ζε ρ ξ ε κ α η η θ ή. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη εληφο έ μ η κελψλ 

ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη γίλεηαη δεθηή ε θ η φ ο εάλ, κε 

εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ην δηθαζηήξην θξίλεη, απφ ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο, ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, φηη ε 

κεηαηξνπή δ ε λ αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ δξάζηε απφ ηελ ηέιεζε άιισλ, αλάινγεο 

βαξχηεηαο, αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα εγθιήκαηα 



πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ παξφληνο Κψδηθα (βι. νηθεία 

ζρφιηα), θαζψο θαη γηα ηηο ήδε ζπγρσλεπζείζεο πνηλέο, απφ ηηο νπνίεο ε βαξχηεξε δ ε λ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θπιάθηζεο. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο αλσηέξσ κεηαηξνπήο νξίδεηαη, 

γηα θάζε εκέξα θπιάθηζεο, ζε ηξία (3) επξψ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ παξφληνο Κψδηθα (βι. ζρεηηθά) θαη ηεο 50492/2008 

(ΦΔΚ 1112 Β') θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο (βι. ζρεηηθά). Ζ θαηά ηα πξνεγνχκελα κεηαηξαπείζα πεξηνξηζηηθή ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλή κ π ν ξ ε ί λα κεηαηξέπεηαη π ε ξ α η η έ ξ σ, κε ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή, ζε πνηλή παξνρήο θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο, αλ ην δεηεί ή ην απνδέρεηαη εθείλνο πνπ θαηαδηθάζζεθε θαη εθφζνλ ε παξνρή 

ηέηνηαο εξγαζίαο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηαδηθαζκέλν είλαη ε θ η θ η ή . 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, νχηε είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα 

εκέξεο. *** (βι. ζρφιηα) 

  

 

Αρθρο: 54 

Ημ/νία: 12.07.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ Δ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΗΔ ΠΟΗΝΔ, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΦΖΒΧΝ 

Δ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

τόλια 

Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3860/2010 ΦΔΚ Α 

111/12.7.2010 

  

Κείμενο Αρθροσ 



«Ζ δηάξθεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε 

έηε νχηε είλαη κηθξφηεξε απφ έμη κήλεο, αλ γηα ηελ πξάμε πνπ ηειέζηεθε ν λφκνο απεηιεί 

θάζεηξμε κέρξη δέθα έηε. Αλ ε απεηινχκελε πνηλή είλαη ηζφβηα θάζεηξμε ή πξφζθαηξε 

κεγαιχηεξε απηήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε δηάξθεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ 

θαηάζηεκα θξάηεζεο δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα έηε νχηε είλαη κηθξφηεξε απφ δχν. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα ζνβαξψλ εγθιεκάησλ πνπ απεηινχληαη κε ηζφβηα 

θάζεηξμε ή θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ κπνξεί ην δηθαζηήξην λα επηβάιιεη πεξηνξηζκφ 

κέρξη δεθαπέληε έηε.» 

  

 

Αρθρο: 55 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΡΑΣΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Κξάηεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΗΔ ΠΟΗΝΔ, ΚΡΑΣΖΖ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα νχηε λα είλαη ζπληνκφηεξε 

απφ κία εκέξα, αλ ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά ζε εηδηθέο δηαηάμεηο. Δθηειείηαη ζε 

ηδηαίηεξα ηκήκαηα ησλ θπιαθψλ, ή, αλ ηέηνηα δελ ππάξρνπλ, ζηα αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα. 

  

 

Αρθρο: 56 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΟΗΝΧΝ 



  

Σίηλος Αρθροσ 

Σξφπνο εθηέιεζεο πνηλψλ θαη κέηξσλ αζθάιεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΗΔ ΠΟΗΝΔ, ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΟΗΝΧΝ ΚΑΗ 

ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

τόλια 

- Σα εληφο " " εδάθηα (β΄- δ΄) ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

λ. 2915/2001 (Α΄ 109/29.5.2001). 

================================================= - Σα εληφο " " εδ. 

ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3094/2010 (Α΄ 

218/23.12.2010). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με ηδηαίηεξνπο λφκνπο θαλνλίδεηαη ν ηξφπνο ηεο εθηέιεζεο ησλ πνηλψλ, πνπ πξνβιέπνπλ ηα 

άξζξα 38 θαη 51 - 55 θαζψο επίζεο θαη ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 

69 - 72. 

«Δθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε ζε πνηλή θπιάθηζεο θαη έρεη ππεξβεί ην εβδνκεθνζηφ πέκπην 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, εθηίεη ηελ πνηλή ή ην ππφινηπν ηεο πνηλήο ζηελ θαηνηθία ηνπ, εθηφο αλ 

κε εηδηθή αηηηνινγία θξηζεί φηη ε έθηηζε ηεο πνηλήο ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο είλαη απνιχησο 

αλαγθαία γηα λα απνηξαπεί απφ ηελ ηέιεζε άιισλ αληίζηνηρεο βαξχηεηαο εγθιεκάησλ. Δάλ 

ην πην πάλσ φξην ειηθίαο έρεη ζπκπιεξσζεί θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, απνθαζίδεη 

ην δηθαζηήξην πνπ επηβάιιεη ηελ πνηλή. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, απνθαζίδεη ην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ κεηά απφ αίηεζε ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 

θαηαδηθαζζέληεο ππνρξενχληαη λα εκθαλίδνληαη ηελ πξψηε εκέξα θάζε κήλα ζην 

αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο. Αλ παξαιείςνπλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή, ν 

εηζαγγειέαο έθηηζεο ηεο πνηλήο, εθηηκψληαο ηε ζπρλφηεηα ησλ παξαιείςεσλ θαη ηνπο 

ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη, κπνξεί λα: α) πξνεηδνπνηήζεη ηνπο θαηαδηθαζζέληεο γηα 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ε κε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπο, β) δηαηάμεη ηελ έθηηζε 

κέξνπο ηεο πνηλήο ηνπο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα κήλα ζην θαηάζηεκα 

θξάηεζεο ή γ) δηαηάμεη ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπο ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο. Ζ δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 105 έρεη θαη εδψ αλάινγε εθαξκνγή». 

  

 

Αρθρο: 57 



Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ ΠΟΗΝΔ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Υξεκαηηθέο πνηλέο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΗΔ ΠΟΗΝΔ, ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΗΝΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 1 ηνπ λ. 2145/1993 

(Α΄ 88/28.5.1993). - Ζ κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζ. 3, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5, ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε εηδηθέο δηαηάμεηο, ε ρξεκαηηθή πνηλή δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηψηεξε απφ "εθαηφλ πελήληα (150) ΔΤΡΧ" [50.000 δξρ.] νχηε αλψηεξε απφ "δεθαπέληε 

ρηιηάδεο (15.000) ΔΤΡΧ" [5.000.000 δξρ.] θαη ην πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν 

απφ "είθνζη ελλέα (29) ΔΤΡΧ" [10.000 δξρ.] νχηε αλψηεξν απφ "πεληαθφζηα ελελήληα 

(590) ΔΤΡΧ" [200.000 δξρ.]. 

  

 

Αρθρο: 58 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΟΗΝΧΝ ΘΑΝΟΝΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απφζβεζε ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΚΤΡΗΔ ΠΟΗΝΔ, ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΗΝΖ, 



ΑΠΟΒΔΖ ΛΟΓΧ ΘΑΝΑΣΟΤ 

τόλια 

* νξζφηεξνλ: θαηαδηθαζζέληνο ** ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ ηε ιέμε "πξφζηηκα" 

ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε ηε ηειεία σο 

κνλαδηθή επηινγή. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με ην ζάλαην ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ* δηαγξάθνληαη νη ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη ηα πξφζηηκα.** 

ε θακηά πεξίπησζε δελ εθηεινχληαη ελαληίνλ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ. 

  

 

Αρθρο: 59 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απηνδίθαηε απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΔΠΗ ΘΑΝΑΣΗΚΖ ΠΟΗΝΖ Ή ΗΟΒΗΑ Ή ΑΟΡΗΣΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΘΔΗΡΞΖ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

τόλια 

* νξζφηεξνλ: θαηαδηθαζζέληνο 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗ. ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ 

1. Ζ θαηαδίθε ζε ζαλαηηθή πνηλή ή ζε ηζφβηα θάζεηξμε ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηε δηαξθή 

απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ*. 

2. Ζ θαηαδίθε ζε θάζεηξμε αφξηζηεο δηάξθεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 θαη επ. 



ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηε δεθαεηή απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

  

 

Αρθρο: 60 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απνζηέξεζε ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε πξφζθαηξε θάζεηξμε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΔΠΗ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΚΑΘΔΗΡΞΖ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ηηο θαηαδίθεο ζε πξφζθαηξε θάζεηξμε επηβάιιεηαη θαη πξφζθαηξε απνζηέξεζε ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηα δχν έσο δέθα έηε. 

  

 

Αρθρο: 61 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απνζηέξεζε ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε θπιάθηζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ 



ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΔΠΗ ΦΤΛΑΚΗΖ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οηαλ ν δξάζηεο θαηαδηθάδεηαη ζε θπιάθηζε, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη 

εηδηθά ν λφκνο, επηβάιιεηαη θαη απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηα έλα έσο πέληε 

έηε αλ: α) ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε είλαη ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη β) ε πξάμε πνπ έρεη 

ηειεζζεί θαλεξψλεη απφ ηα αίηηα, ην είδνο, ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο ηεο θαη φιεο ηηο άιιεο 

πεξηζηάζεηο εζηθή δηαζηξνθή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ δξάζηε. 

  

 

Αρθρο: 62 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απνζηέξεζε ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε πεξηνξηζκφ ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΔΠΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ Δ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ, 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηνλ αξηζκφ "60", ηίζεηαη άλσ ηειεία. Γηα ιφγνπο, φκσο, 

ηερληθνχο, ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, γη΄απηφ θαη επηιέμακε ηελ ηειεία. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οηαλ ν δξάζηεο θαηαδηθάδεηαη ζε πεξηνξηζκφ ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα βάζεη ηνπ άξζξνπ 

38, αλ ε πξάμε είλαη θαθνχξγεκα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60.* Αλ ε πξάμε 

είλαη πιεκκέιεκα, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 61 θαη 64. 

  



 

Αρθρο: 63 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απνηέιεζκα ηεο απνζηέξεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΤΝΔΠΔΗΔ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ θάζε πεξίπησζε ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. 

Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, ην θφκκα ππήξμε ε κφλε καο επηινγή.** 

Απφ αβιεςία ηνπ λνκνζέηε ηέζεθε θαηά ηε κεηαγιψηηηζε ε ιέμε "άξζξνπ" (βι. δηφξζσζε 

ζθαικάησλ, Α΄ 82/20.6.1986, αξ. 2). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ έρεη σο ζπλέπεηα φηη εθείλνο πνπ 

θαηαδηθάζηεθε: 1) ράλεη νξηζηηθά ηα αηξεηά δεκφζηα, δεκνηηθά ή θνηλνηηθά αμηψκαηά ηνπ, 

ηηο δεκφζηεο, δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ζέζεηο πνπ θαηείρε, θάζε βαζκφ ηνπ ζην ζηξαηφ, ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο επίηηκεο ζέζεηο θαη ηα παξάζεκα,* 2) δελ 

κπνξεί λα απνθηήζεη ηα παξαπάλσ, είηε δηαξθψο, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

59, είηε θαηά ην ρξφλν πνπ νξίδεη ν λφκνο ή ε απφθαζε, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 59 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 60, 61 θαη 62,* 3) δελ κπνξεί, θαηά ηε 

δηάθξηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ αξηζκνχ** α) λα ςεθίδεη θαη λα εθιέγεηαη ζηηο πνιηηηθέο, 

δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο εθινγέο,* β) λα απνηειεί κέινο ησλ νξθσηψλ δηθαζηεξίσλ θαη λα 

δηνξίδεηαη πξαγκαηνγλψκνλαο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή. 

  

 

Αρθρο: 64 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μεξηθή απνζηέξεζε ζε πεξίπησζε θπιάθηζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΜΔΡΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΔΠΗ ΦΤΛΑΚΗΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ε πεξίπησζε θπιάθηζεο ην δηθαζηήξην κπνξεί εθφζνλ ππάξρνπλ νη φξνη ηνπ άξζξνπ 61 λα 

επηβάιεη κεξηθή απνζηέξεζε νξηζκέλσλ απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

63, αλ απφ ην είδνο ηεο πξάμεο θαη ηηο ινηπέο πεξηζηάζεηο απνθιείεηαη ην ελδερφκελν λα 

γίλεη θαηάρξεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηαηεξνχληαη. 

  

 

Αρθρο: 65 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ ηεο απνζηέξεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ ηηο ιέμεηο " ακεηάθιεηε" ηεο παξ. 1 θαη "θπιαθέο" ηεο 

παξ. 2 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, 

επηιέμακε αλαγθαζηηθά ηελ ηειεία. 



  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Σν απνηέιεζκα ηεο νιηθήο ή κεξηθήο απνζηέξεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ αξρίδεη 

κφιηο ε απφθαζε γίλεη ακεηάθιεηε.* Ζ δηάξθεηά ηεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο 

εκέξαο θαηά ηελ νπνία ζπκπιεξψζεθε ε έθηηζε ή παξαγξάθεθε ή ραξίζηεθε ε ζηεξεηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, καδί κε ηελ νπνία είρε επηβιεζεί ε απνζηέξεζε. 

2. ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 1 θαη 2, ε δηάξθεηα ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε 

ηεο πξνζσξηλήο απφιπζεο απφ ηηο θπιαθέο.* ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 71 θαη 72 απφ 

ηελ επφκελε ηεο απφιπζεο ηνπ θαηαδίθνπ απφ ην θαηάζηεκα ζην νπνίν βξηζθφηαλ. 

  

 

Αρθρο: 66 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απνθαηάζηαζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ ηε θξάζε "πέληε έηε" ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηνπ 

παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Γηα ιφγνπο, φκσο, ηερληθνχο, ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ 

ηειεία, γη΄απηφ θαη επηιέμακε ηελ ηειεία σο κφλε επηινγή. ** "εθ' φζνλ", θαηά ην θείκελν 

ηεο θαζαξεχνπζαο. 

 

  

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο απνζηεξήζεθε ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαηά ηα άξζξα 59 - 65 κπνξεί κε αίηεζή 

ηνπ λα απνθαηαζηαζεί ζ' απηά απφ ην δηθαζηήξην. Ζ απνθαηάζηαζε, φηαλ ε θαηαδίθε 



αθνξά θάζεηξμε ή ζαλαηηθή πνηλή πνπ κεηαηξάπεθε ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο, 

κπνξεί λα γίλεη κεηά πέληε έηε.* Οηαλ αθνξά θπιάθηζε, κεηά ηξία έηε απφ ηφηε πνπ 

εθηίζεθε, ραξίζηεθε ή παξαγξάθεθε ε πνηλή ή, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 71 θαη 72, 

απφ ηφηε πνπ εθηίζεθε ή παξαγξάθεθε ην κέηξν αζθάιεηαο. Γηα λα ρνξεγεζεί ε 

απνθαηάζηαζε πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ζην δηάζηεκα απηφ ν αηηψλ έδεζε έληηκε δσή θαη 

εθπιήξσζε φζν** κπνξνχζε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην έγθιεκα θαη 

βεβαηψζεθαλ δηθαζηηθά. Αλ ε απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπεη ην 

άξζξν 11 παξ. 1 επηβιήζεθε κεηά ηελ έθηηζε ή ηελ άθεζε ιφγσ ράξεο ή ηελ παξαγξαθή ηεο 

πνηλήο, ε απνθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κεηά ηξία έηε απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε 

ακεηάθιεηε ε απφθαζε ηνπ πιεκκειεηνδηθείνπ ε νπνία είρε απαγγείιεη ηελ απνζηέξεζε. 

2. ηελ πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε πεξηνξηζκφ ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα ε απνθαηάζηαζε 

πνπ πξνβιέπεη ε παξ. 1 κπνξεί λα ρνξεγεζεί κεηά πέληε έηε, αλ ε πξάμε είλαη θαθνχξγεκα 

θαη κεηά ηξία έηε αλ ε πξάμε είλαη πιεκκέιεκα. 

3. Αλ 

ε αίηεζε γηα απνθαηάζηαζε απνξξηθζεί, δελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί πξηλ πεξάζνπλ δχν 

έηε. 

4. Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε απνθαηάζηαζε ξπζκίδεηαη ζηελ πνηληθή 

δηθνλνκία. 

  

 

Αρθρο: 67 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ (ΠΟΗΝΔ 

ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απαγφξεπζε άζθεζεο επαγγέικαηνο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ 

ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ ν ππαίηηνο δηέπξαμε θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα κε βαξηά παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, γηα ηελ άζθεζε ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηεο αξρήο, θαη 

εθφζνλ ηνπ επηβιήζεθε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, ην 

δηθαζηήξην κπνξεί λα απαγγείιεη θαη αληθαλφηεηα γηα άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κέρξη πέληε εηψλ. Ζ αληθαλφηεηα απηή ζπλεπάγεηαη ηελ νξηζηηθή 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο πνπ είρε δνζεί. 

2. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 65 εθαξκφδεηαη θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε. 

  

 

Αρθρο: 68 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΚΑΣΑΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

(ΠΟΗΝΔ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεκνζίεπζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΚΑΣΑΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δεκνζίεπζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, αλ ην 

επηβάιιεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο κπνξεί λα δηαηαρζεί ε δεκνζίεπζε ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ παζφληνο, θαη ηεο αζσσηηθήο χζηεξα 

απφ αίηεζε εθείλνπ πνπ αζσψζεθε, αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ν αηηψλ έρεη λφκηκν 

ζπκθέξνλ. 

3. ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν ηξφπνο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο 

δαπάλεο γη' απηήλ. 

  



 

Αρθρο: 69 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΗΑΓΧΓΖ Δ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Φχιαμε αθαηαιφγηζησλ εγθιεκαηηψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΚΑΣΑΛΟΓΗΣΧΝ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗΗ. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Αλ θάπνηνο, ιφγσ λνζεξήο δηαηάξαμεο ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (άξζξν 34) ή 

θσθαιαιίαο (άξζξν 33 παξ. 1), απαιιάρζεθε απφ ηελ πνηλή ή ηε δίσμε γηα θαθνχξγεκα ή 

πιεκκέιεκα, γηα ην νπνίν ν λφκνο απεηιεί πνηλή αλψηεξε απφ έμη κήλεο, ην δηθαζηήξην 

δηαηάζζεη ηε θχιαμή ηνπ ζε δεκφζην ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα εθφζνλ θξίλεη φηη είλαη 

επηθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα. 

  

 

Αρθρο: 70 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΗΑΓΧΓΖ Δ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηάξθεηα ηεο θχιαμεο 

Λήμμαηα 



ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΚΑΣΑΛΟΓΗΣΧΝ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ, ΑΠΟΛΤΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Γηα λα εθηειεζζεί ε δηάηαμε ηεο απφθαζεο πνπ αθνξά ηε θχιαμε θξνληίδεη ε 

εηζαγγειηθή αξρή. 

2. Ζ θχιαμε ζπλερίδεηαη φζν ρξφλν ην επηβάιιεη ε δεκφζηα αζθάιεηα. 

3. Κάζε ηξία έηε ην δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 

εθηειείηαη ε θχιαμε απνθαζίδεη αλ απηή πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη. Σν ίδην δηθαζηήξην 

κπνξεί φκσο νπνηεδήπνηε κε αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα ή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο λα 

δηαηάμεη ηελ απφιπζε εθείλνπ πνπ θπιάζζεηαη. 

  

 

Αρθρο: 71 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΗΑΓΧΓΖ Δ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δηζαγσγή αιθννιηθψλ θαη ηνμηθνκαλψλ ζε ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΑΛΚΟΟΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΟΞΗΚΟΜΑΝΧΝ Δ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ, 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΖ 

τόλια 

* νξζφηεξνλ: "επαθνινπζεί κ ε η ά (ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο)", πξβι. θαησηέξσ θαη εδ. β΄ ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ παξφληνο θψδηθα (βι. θαη ζρφιηα επφκελνπ άξζξνπ). 

  

Κείμενο Αρθροσ 



1. Αλ θάπνηνο θαηαδηθαζζεί: α) γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ ν λφκνο ην ηηκσξεί κε 

πνηλή θπιάθηζεο πάλσ απφ έμη κήλεο θαη πνπ κπνξεί λ' απνδνζεί ζε θαηάρξεζε 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ή άιισλ λαξθσηηθψλ κέζσλ, ή 

β) γηα έγθιεκα ζε θαηάζηαζε ππαίηηαο κέζεο, θαηά ην άξζξν 193, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα, αλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπν 

πνπ θάλεη θαζ' έμε θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ή άιισλ λαξθσηηθψλ κέζσλ. 

2. Ζ εηζαγσγή ζην ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα επαθνινπζεί* ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο θαη ε 

παξακνλή ζ' απηφ δηαξθεί φζν ρξφλν απαηηεί ν ζθνπφο ηεο, πνηέ φκσο πεξηζζφηεξν απφ κία 

δηεηία. Σελ απφιπζε πξηλ απφ ηελ δηεηία ηελ απνθαζίδεη ην δηθαζηήξην ησλ 

πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα κε πξφηαζε ηεο 

δηεχζπλζήο ηνπ. 

  

 

Αρθρο: 72 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαπνκπή ζε θαηάζηεκα εξγαζίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΔΡΓΑΗΑ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΖ 

τόλια 

* νξζφηεξνλ: "επαθνινπζεί κ ε η ά (ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο)", πξβι. θαησηέξσ θαη εδ. β΄ ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ παξφληνο θψδηθα (βι. θαη ζρφιηα πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ ε πξάμε γηα ηελ νπνία θάπνηνο θεξχρζεθε έλνρνο θαη ηνπ επηβιήζεθε θπιάθηζε 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηε θπγνπνλία ηνπ ή ζηε ξνπή ηνπ γηα άηαθηε δσή, ην δηθαζηήξην 

κπνξεί, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο εηδηθά θαζνξίδεη, λα δηαηάμεη, εθηφο απφ ηελ πνηλή 

πνπ ηνπ επηβιήζεθε, θαη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε επαλνξζσηηθφ θαηάζηεκα εξγαζίαο. 



2. Ζ εηζαγσγή ζην θαηάζηεκα εξγαζίαο επαθνινπζεί* ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο. Ζ δηάξθεηα 

ηεο παξακνλήο ζ' απηφ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε απφ έλα έηνο νχηε αλψηεξε απφ πέληε 

έηε. 

3. Αθνχ ζπκπιεξσζεί ην ειάρηζην φξην θαη αθνινχζσο θάζε έηνο ην δηθαζηήξην ησλ 

πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα απνθαζίδεη κε 

αίηεζε ηεο δηεχζπλζήο ηνπ ή ηνπ εηζαγγειέα αλ ν θξαηνχκελνο πξέπεη λα απνιπζεί. 

4. Αλ απηφο πνπ θαηαδηθάζηεθε είλαη ππφηξνπνο, ε παξαπνκπή ηνπ ζε επαλνξζσηηθφ 

θαηάζηεκα εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή. 

  

 

Αρθρο: 73 

Ημ/νία: 15.10.2002 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απαγφξεπζε δηακνλήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ 

ΓΗΑΜΟΝΖ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

τόλια 

* νξζφηεξνλ: "θαηαδηθαζζείο".** νξζφηεξνλ: "θαηαδηθαζζέληα".- Οη εληφο " " θξάζεηο ηεο 

παξ. 3 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 

248/15.10.2002). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ ην δηθαζηήξην, εθηηκψληαο ην είδνο ηεο πξάμεο πνπ ηέιεζε ν θαηαδηθαζκέλνο* ή ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηηο άιιεο πεξηζηάζεηο, θξίλεη φηη ε δηακνλή ηνπ ζε νξηζκέλνπο 

ηφπνπο πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε, θαη αλ ε πνηλή πνπ ηνπ 

επηβιήζεθε είλαη θάζεηξμε ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, αιιά γηα ηε θπιάθηζε κφλν 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη εηδηθά ν λφκνο, ην δηθαζηήξην απηφ κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνπο 

ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο ε αζηπλνκηθή αξρή κπνξεί, θαηά ηελ παξ. 2, λα απαγνξεχζεη ηε 



δηακνλή ηνπ γηα πέληε θαη' αλψηαην φξην έηε, ηα νπνία αξρίδνπλ απφ ηελ εκέξα πνπ ε πνηλή 

εθηίζεθε, παξαγξάθεθε ή ραξίζηεθε. 

2. Με βάζε απηή ηελ απφθαζε ε αζηπλνκηθή αξρή έρεη δηθαίσκα, κεηά γλσκνδφηεζε ηεο 

δηεχζπλζεο ηεο θπιαθήο, λα απαγνξεχζεη ζηνλ 

θαηαδηθαζκέλν** λα δηακέλεη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο ηφπνπο 

πνπ απηή νξίδεη ή ζε κεξηθνχο κφλν απφ απηνχο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη 

ζηελ απφθαζε. 

3. ε πεξίπησζε δεχηεξεο θαη θάζε άιιεο λεφηεξεο θαηαδίθεο γηα νπνηαδήπνηε αμηφπνηλε 

πξάμε θινπήο, απάηεο, πιαζηνγξαθίαο, 

εθβηαζκνχ,"πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ" ,καζηξνπείαο, ζσκαηεκπνξίαο,"αζέιγεηαο κε αλήιηθν 

ελαληη ακνηβήο", εθκεηάιιεπζεο πφξλεο, παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα λαξθσηηθά, 

ιαζξεκπνξίνπ, πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο θαη ησλ αξραηνηήησλ, θαζψο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ, ην δηθαζηήξην επηβάιιεη ζηνλ θαηαδηθαζκέλν** 

ηελ ππνρξέσζε κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπ ή ηελ απφιπζή ηνπ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα δειψζεη ζηελ αζηπλνκηθή αξρή ηνπ ηφπνπ ηεο δηακνλήο ηνπ ηε 

δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη, επί κία ηξηεηία, λα γλσζηνπνηεί θάζε κεηαβνιή ηεο ζηελ 

ίδηα αξρή. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 182 εθαξκφδεηαη θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε. 

  

 

Αρθρο: 74 

Ημ/νία: 24.12.2002 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΔΛΑΖ ΑΛΛΟΓΑΠΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απέιαζε αιινδαπνχ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΑΠΔΛΑΖ 

ΑΛΛΟΓΑΠΟΤ 

τόλια 

- Σν εληφο " " δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζ. 20 ηνπ λ. 2521/1997 (Α' 174), ηζρχεη δε απφ 1.9.1997. - Ζ εληφο " " παξ. 4 ηνπ 

παξφληνο, πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2721/1999 (Α' 112/3.6.1999).- 



Σα εληφο " " δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1, πνπ είρε αξρηθά αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2408/1996 (Α' 104/4.6.1996), θαη ηξία ηειεπηαία εδάθηα ζην ηέινο ηεο 

παξ. 3 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθαλ κε ηηο παξ. 1 θαη 2 αληηζηνίρσο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

3090/2002 (Α΄ 329/24.12.2002). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ απέιαζε αιινδαπνχ πνπ θαηαδηθάζζεθε ζε 

θάζεηξμε ή θπιάθηζε κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θπξσζεί απφ ηε ρψξα. "Αλ ν αιινδαπφο θαηά ην ρξφλν 

ηέιεζεο ηεο πξάμεο ήηαλ αλήιηθνο, γηα ηελ απέιαζή ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε ηπρφλ λφκηκε 

εγθαηάζηαζε θαη παξακνλή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηε ρψξα ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

νηθνγέλεηά ηνπ δηακέλεη ζηελ αιινδαπή, ν πθηζηάκελνο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ ζνβαξφο 

θίλδπλνο θαηά ηεο δσήο, ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ή ηεο πξνζσπηθήο ή γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο ηνπ". Οηαλ ν αιινδαπφο βξίζθεηαη λφκηκα ζηε ρψξα, ε απέιαζε δελ 

κπνξεί λα δηαηαρζεί, αλ δελ ηνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

Ζ απέιαζε εθηειείηαη ακέζσο κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ή ηελ απφιπζε απφ ηηο θπιαθέο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ε απέιαζε επηβιήζεθε απφ ην δηθαζηήξην σο παξεπφκελε πνηλή". 

2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί επίζεο λα δηαηάμεη ηελ απέιαζε απφ ηε ρψξα θάζε αιινδαπνχ 

ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε κέηξν αζθάιεηαο ησλ άξζξσλ 69, 71 θαη 

72. ' απηή ηελ πεξίπησζε, ε απέιαζε κπνξεί λα δηαηαρζεί, ζε αληηθαηάζηαζε απηψλ ησλ 

κέηξσλ. 

3. Οη αιινδαπνί πνπ απειάζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα επηζηξέθνπλ ζηε ρψξα κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο αθνχ πεξάζεη κηα ηξηεηία απφ ηελ απέιαζε θαη γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν δχλαηαη λα παξαηείλεηαη. 

"Ο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο δελ δεζκεχεηαη απφ ην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ ν νπνίνο έρεη ηειέζεη γάκν κε Διιελα ππήθνν, γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ν γάκνο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε παιηλλνζηνχληνο ειιεληθήο 

θαηαγσγήο". 

"Ζ πην πάλσ απφθαζε ιακβάλεηαη κεηά απφ γλψκε ηξηκεινχο ζπκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη 

απφ έλαλ ζχκβνπιν ή πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, σο πξφεδξν, ηνλ 

νπνίν πξνηείλεη ν Πξφεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, έλαλ αλψηεξν 

αμησκαηηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνλ νπνίν 

πξνηείλεη ν Τπνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηνλ δηεπζπληή ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ν 

γξακκαηέαο απηνχ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο γηα ηξία έηε κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο." "4. Ο αιινδαπφο, κέρξη ηελ απέιαζή ηνπ, εμαθνινπζεί λα 



παξακέλεη θξαηνχκελνο ζε εηδηθνχο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ή ζεξαπεπηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ". 

  

 

Αρθρο: 75 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαγξαθή κέηξσλ αζθάιεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ απφ ηφηε πνπ έγηλε ακεηάθιεηε ε απφθαζε κε ηελ νπνία επηβιήζεθε κέηξν αζθάιεηαο 

ησλ άξζξσλ 69, 71, 72 θαη 74, πεξάζεη ηξηεηία ρσξίο λα έρεη αξρίζεη ε εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ, 

απηφ δελ κπνξεί πηα λα εθηειεζηεί, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην δηαηάμεη δηαθνξεηηθά. 

2. Σελ εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ αζθάιεηαο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ην δηθαζηήξην 

κπνξεί λα ηε δηαηάμεη κφλν, αλ ν ζθνπφο ηνπ κέηξνπ επηβάιιεη αθφκε θαη ηφηε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. 

3. ηελ πξνζεζκία ησλ ηξηψλ εηψλ δελ ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν απηφο πνπ 

ππνβιήζεθε ζε κέηξν αζθάιεηαο εθηίεη πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ή άιιν κέηξν 

αζθάιεηαο ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο. 

  

 

Αρθρο: 76 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΖΜΔΤΖ (ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γήκεπζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΓΖΜΔΤΖ, 

ΤΝΔΠΔΗΔ ΓΖΜΔΤΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αληηθείκελα πνπ είλαη πξντφληα θαθνπξγήκαηνο ή πιεκκειήκαηνο ην νπνίν πεγάδεη απφ 

δφιν, θαζψο θαη ην ηίκεκά ηνπο, θαη φζα απνθηήζεθαλ κε απηά, επίζεο θαη αληηθείκελα πνπ 

ρξεζίκεπζαλ ή πξννξίδνληαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηέηνηαο πξάμεο κπνξνχλ λα δεκεπζνχλ αλ 

απηά αλήθνπλ ζηνλ απηνπξγφ ή ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηφρνπο. Γηα άιιεο αμηφπνηλεο 

πξάμεηο, ην κέηξν απηφ κπνξεί λα ιεθζεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη εηδηθά ν λφκνο. 

2. Αλ απφ ηα αλσηέξσ αληηθείκελα πξνθχπηεη θίλδπλνο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ε δήκεπζή ηνπο 

επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε φπνηνλ ηα θαηέρεη, έζησ θαη ρσξίο ηελ θαηαδίθε νξηζκέλνπ 

πξνζψπνπ γηα ηελ πξάμε πνπ ηειέζηεθε. Ζ δήκεπζε εθηειείηαη θαη θαηά ησλ θιεξνλφκσλ, 

αλ ε απφθαζε έγηλε ακεηάθιεηε ελφζσ δνχζε εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ απαγγέιζεθε ε 

δήκεπζε. Αλ δελ πξνεγήζεθε θαηαδίθε νξηζκέλνπ πξνζψπνπ ή δελ κπνξνχζε λα γίλεη 

δίσμε, ηε δήκεπζε δηαηάζζεη είηε ην δηθαζηήξην πνπ δίθαζε ηελ ππφζεζε είηε ην 

δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθψλ, κε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα. 

3. ε θάζε πεξίπησζε δήκεπζεο, ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη αλ απηά πνπ δεκεχζεθαλ πξέπεη 

λα θαηαζηξαθνχλ. 

  

 

Αρθρο: 77 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΘΤΜΑΣΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 



Πξνηίκεζε πιεξσκήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

τόλια 

* "παζφληνο", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗV. ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

Αλ θάπνηνο θαηαδηθάζηεθε ζε ρξεκαηηθή πνηλή ή πξφζηηκν θαη ζπγρξφλσο ζε απνδεκίσζε 

ηνπ ζχκαηνο*, αιιά ε πεξηνπζία ηνπ δελ είλαη αξθεηή γηα λα εθπιεξψζεη θαη ηηο δχν απηέο 

ππνρξεψζεηο, πξνηηκάηαη ε πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο. 

  

 

Αρθρο: 78 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΘΤΜΑΣΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπφρξενη ζε πιεξσκή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ, ΤΠΟΥΡΔΟΗ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οζνη θαηαδηθάζηεθαλ σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη γηα ηελ ίδηα πξάμε είλαη εηο νιφθιεξνλ 

ππνρξεσκέλνη λα πιεξψζνπλ ηελ απνδεκίσζε. 

  

 



Αρθρο: 79 

Ημ/νία: 26.11.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΔΝΗΚΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηθαζηηθή επηκέηξεζε ηεο πνηλήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ ΓΡΑΣΖ 

τόλια 

* "αθ΄ελφο κελ", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.** "αθ΄εηέξνπ δε", θαηά ην θείκελν 

ηεο θαζαξεχνπζαο.*** νξζφηεξνλ: ζηνλ θίλδπλν.**** ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ 

θάζε πεξίπησζε ησλ παξ. 2 θαη 3 αληηζηνίρσο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ 

επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, σο πξνηηκφηεξν, ην θφκκα (,).***** "ηέιεζε", θαηά ην 

θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθε ην εληφο "" 

εδάθην κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ λ.3719/2008 ΦΔΚ Α 241/26.11.2008. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ 

Η. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ 

1. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ζηα φξηα πνπ δηαγξάθεη ν λφκνο ην δηθαζηήξην 

ιακβάλεη ππφςε: α)* ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο πνπ έρεη ηειεζηεί θαη β)** ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγθιεκαηία. 

2. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βαξχηεηαο ηνπ εγθιήκαηνο ην δηθαζηήξην απνβιέπεη: α) ζηε βιάβε 

πνπ πξνμέλεζε ην έγθιεκα ή ηνλ*** θίλδπλν πνπ πξνθάιεζε,**** β) ζηε θχζε, ζην είδνο 

θαη ζην αληηθείκελν ηνπ εγθιήκαηνο, θαζψο επίζεο ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ρξφλνπ, ηφπνπ, 

κέζσλ θαη ηξφπνπ πνπ ζπλφδεπαλ ηελ πξνπαξαζθεπή ή ηελ εθηέιεζή ηνπ,**** γ) ζηελ 

έληαζε ηνπ δφινπ ή ζην βαζκφ ηεο ακέιεηαο ηνπ ππαηηίνπ. 

3. Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγθιεκαηία ην δηθαζηήξην ζηαζκίδεη ηδίσο 

ην βαζκφ ηεο εγθιεκαηηθήο δηάζεζεο πνπ εθδήισζε ν ππαίηηνο θαηά ηελ πξάμε. Γηα λα ηνλ 

δηαγλψζεη κε αθξίβεηα εμεηάδεη: α) ηα αίηηα πνπ ηνλ ψζεζαλ ζηελ εθηέιεζε***** ηνπ 

εγθιήκαηνο, ηελ αθνξκή πνπ ηνπ δφζεθε θαη ην ζθνπφ πνπ επεδίσμε,**** β) ην ραξαθηήξα 



ηνπ θαη ην βαζκφ ηεο αλάπηπμήο ηνπ,**** γ) ηηο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη 

ηελ πξνεγνχκελε δσή ηνπ,**** δ) ηε δηαγσγή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο θαη κεηά 

ηελ πξάμε, ηδίσο ηε κεηάλνηα πνπ επέδεημε θαη ηελ πξνζπκία ηνπ λα επαλνξζψζεη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ. «Ζ ηέιεζε ηεο πξάμεο απφ κίζνο εζληθφ, θπιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ 

ή κίζνο ιφγσ δηαθνξεηηθνχ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά ηνπ παζφληνο ζπληζηά 

επηβαξπληηθή πεξίζηαζε.» 

4. ηελ απφθαζε αλαθέξνληαη ξεηά νη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 

γηα ηελ πνηλή πνπ επέβαιε. 

  

 

Αρθρο: 80 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΠΟΗΝΧΝ Δ ΥΡΖΜΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δπηκέηξεζε ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ ΠΟΗΝΔ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηεο ρξεκαηηθή πνηλήο θαη ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαη 

νη νηθνλνκηθνί φξνη ηφζν εθείλνπ πνπ 

θαηαδηθάζηεθε φζν θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ηα νπνία ζπληεξεί. 

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο απεηιεί δηαδεπθηηθά είηε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο 

είηε ρξεκαηηθή πνηλή ή πξφζηηκν, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη θαη ηηο δχν πνηλέο, αλ 

θξίλεη φηη κφλν ε κία απφ ηηο δχν δελ αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ ππαίηην απφ ηελ ηέιεζε 

άιισλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. 

  

 

Αρθρο: 81 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑ ΑΠΟ ΦΗΛΟΚΔΡΓΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιεκα απφ θηινθέξδεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΔΓΚΛΖΜΑ ΑΠΟ 

ΦΗΛΟΚΔΡΓΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οηαλ ην έγθιεκα πήγαζε απφ αίηηα απφθηεζεο θέξδνπο, ην δηθαζηήξην κπνξεί, καδί κε ηε 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, λα επηβάιεη θαη ρξεκαηηθή πνηλή ή πξφζηηκν, έζησ θαη αλ 

ν λφκνο δελ πξνβιέπεη πνηλή ζε ρξήκα γηα ην έγθιεκα πνπ ηειέζηεθε. 

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη γηα ην έγθιεκα κφλν ρξεκαηηθή πνηλή ή 

πξφζηηκν, ην δηθαζηήξην, αλ ζπληξέρνπλ ηα αίηηα ηεο παξ. 1, κπνξεί λα επηβάιεη ηέηνηα 

πνηλή απμεκέλε έσο ην ηξηπιάζην ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο ην νπνίν πξνβιέπεηαη γη' απηφ ην 

έγθιεκα. 

  

 

Αρθρο: 82 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΧΝ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΠΟΗΝΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μεηαηξνπή ησλ πεξηνξηζηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ 



ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΧΝ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΠΟΗΝΧΝ, ΔΚΣΔΛΔΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3904/2010 (Α΄ 

218/23.12.2010). εκείσζε: ε κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 - ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5 - ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 

203/12.9.2001). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Ζ πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο κεηαηξέπεηαη ζε 

ρξεκαηηθή πνηλή ή πξφζηηκν. Ζ πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή πνπ είλαη κεγαιχηεξε 

απφ έλα έηνο θαη δελ ππεξβαίλεη ηα δχν κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή, εθηφο αλ ν 

δξάζηεο είλαη ππφηξνπνο θαη ην δηθαζηήξην κε απφθαζή ηνπ εηδηθά αηηηνινγεκέλε θξίλεη 

φηη απαηηείηαη ε κε κεηαηξνπή ηεο γηα λα απνηξαπεί ν δξάζηεο απφ ηελ ηέιεζε άιισλ 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Ζ πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ δχν 

έηε θαη δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία κεηαηξέπεηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην κε 

απφθαζή ηνπ εηδηθά αηηηνινγεκέλε θξίλεη φηη απαηηείηαη ε κε κεηαηξνπή ηεο γηα λα 

απνηξαπεί ν δξάζηεο απφ ηελ ηέιεζε άιισλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. 

2. Σν πνζφ ηεο κεηαηξνπήο θαζνξίδεηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε, αθνχ ιεθζεί 

ππφςε ε πξνζσπηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δξάζηε, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαζαξά έζνδα πνπ έρεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαηά κέζν φξν 

θάζε εκέξα, άιια εηζνδήκαηα θαη ε πεξηνπζία ηνπ, θαζψο θαη νη νηθνγελεηαθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο. Άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ κπνξνχλ επίζεο λα ζπλππνινγηζζνχλ απφ ην 

δηθαζηήξην. 

3. Κάζε εκέξα θπιάθηζεο ππνινγίδεηαη ζε πνζφ απφ ηξία (3) επξψ έσο εθαηφ (100) επξψ 

θαη θάζε εκέξα θξάηεζεο ζε πνζφ απφ έλα (1) επξψ έσο ηξηάληα (30) επξψ. Με θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα απμνκεηψλνληαη ηα πξνβιεπφκελα πνζά κεηαηξνπήο ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ. 

4. Μεηά ηε κεηαηξνπή ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο, ην δηθαζηήξην εθηηκά αλ 

εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε κπνξεί λα θαηαβάιεη ακέζσο ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο 

κεηαηξνπήο. Αλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη αδπλακία άκεζεο θαηαβνιήο ή φηη ε θαηαβνιή ζα 

ζπλεπαγφηαλ ηελ αδπλακία θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο ζην ζχκα, ην δηθαζηήξην θαζνξίδεη 

πξνζεζκία, απφ δχν σο ηξία έηε, ψζηε κέζα ζε απηήλ λα θαηαβάιεη εθείλνο πνπ 

θαηαδηθάζηεθε ην πην πάλσ πνζφ ζε δφζεηο πνπ νξίδεη ην ίδην δηθαζηήξην. 

5. Αλ εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε δειψζεη φηη δελ ζα κπνξέζεη λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

κεηαηξνπήο κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην δηθαζηήξην 

κεηαηξέπεη πεξαηηέξσ ηε ρξεκαηηθή πνηλή ή ην πξφζηηκν, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζε παξνρή 

θνηλσθεινχο εξγαζίαο, εθφζνλ ζπκθσλεί ή ην δεηά εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε. ηελ 



πεξίπησζε απηή, ην δηθαζηήξην νξίδεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ 100 έσο 240 ψξεο γηα πνηλή σο έλα έηνο, 241 έσο 480 ψξεο γηα πνηλή απφ 

έλα έσο δχν έηε θαη 481 έσο 720 ψξεο γηα πνηλή απφ δχν έσο ηξία έηε, ελψ πξνζδηνξίδεη 

θαη πξνζεζκία φρη κεγαιχηεξε απφ ηξία έηε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

6. Ζ θνηλσθειήο εξγαζία παξέρεηαη ρσξίο ακνηβή ζε ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ζε κε 

θεξδνζθνπηθά θνηλσθειή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θαη άιια, ηα νπνία 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη ηπρφλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ. Μπνξεί επίζεο λα αθνξά θαη ζε παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ηνλ παζφληα, αλ ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ. Σελ εθηέιεζε ηεο 

θνηλσθεινχο εξγαζίαο επηβιέπεη ν επηκειεηήο θνηλσληθήο αξσγήο, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην 

δηαηάμεη δηαθνξεηηθά. Με ηελ ίδηα ππνπξγηθή απφθαζε νξίδνληαη επίζεο ε νξγάλσζε ηεο 

παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ε δηαδηθαζία επηινγήο, αλάζεζεο θαη επίβιεςεο ηεο 

ζρεηηθήο εξγαζίαο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 

7. Αλ ε εξγαζία παξέρεηαη απφ εθείλνλ πνπ θαηαδηθάζηεθε ειιηπψο ή πιεκκειψο κε δηθή 

ηνπ ππαηηηφηεηα, ν εηζαγγειέαο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο κπνξεί, αθνχ ιάβεη ππφςε ηε 

ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ηεο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ θαηαδηθαζζέληα, ην 

βαζκφ ηεο ππαηηηφηεηάο ηνπ θαη ην ηκήκα ηεο πνηλήο πνπ εθηίζεθε, λα: α) πξνβεί ζε 

πξνεηδνπνίεζε εθείλνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε, β) παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο κέρξη έλα επηπιένλ έηνο, γ) επηηξέςεη ηελ εθηέιεζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ή 

ηνπ πξνζηίκνπ, πνπ είραλ αξρηθά επηβιεζεί κεηά ηε κεηαηξνπή ηεο ζηεξεηηθήο ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλήο, αθνχ αθαηξέζεη ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ ήδε εθηειεζζείζα πνηλή 

παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο, θαζνξίδνληαο γηα θάζε ηέζζεξηο ψξεο εξγαζίαο κία εκέξα, 

δ) απμήζεη ή πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ σξψλ παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο κέζα ζηα φξηα 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε 

αξρηθά, ε) δηαηάζζεη ηελ έθηηζε ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ελφο έσο ηξηψλ κελψλ 

γηα πνηλή παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο κέρξη 240 σξψλ, δχν έσο πέληε κελψλ γηα πνηλή 

παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο κεγαιχηεξεο ησλ 240 θαη κέρξη 480 σξψλ θαη ηεζζάξσλ 

έσο νθηψ κελψλ γηα πνηλή παξνρήο θνηλσθεινχο εξγαζίαο κεγαιχηεξεο ησλ 480 σξψλ, ζη) 

δηαηάζζεη ηελ έθηηζε ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο πνπ είρε επηβιεζεί πξηλ απφ ηε 

κεηαηξνπή. 

8. Αλ κεηά ηε κεηαηξνπή ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο ζε ρξεκαηηθή ή πξφζηηκν, 

επέξρεηαη νπζηψδεο αιιαγή ησλ φξσλ ηεο πξνζσπηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

εθείλνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε, απηφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην ίδην δηθαζηήξην πξνζεζκία ή 

δηεχξπλζε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα δχν έηε, ή ηξνπνπνίεζε ηνπ χςνπο ηεο κεηαηξνπήο ή αθφκε κεηαηξνπή ηεο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο ζε πξνζθνξά θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ζην κέηξν πνπ νξίδεη ην 

δηθαζηήξην. ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ 

παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ. 

9. Ζ πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ κεηαηξάπεθε ζε ρξεκαηηθή ή πξφζηηκν ή ζε 

παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο, δηαηεξεί ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνξηζηηθήο ηεο ειεπζεξίαο 



πνηλήο θαη κεηά ηε κεξηθή ή νιηθή απφηηζε ηεο πνηλήο ζηελ νπνία έρεη κεηαηξαπεί. 

10. Ζ κεηαηξνπή θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο απνθιείεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

θαηαδίθεο γηα θαθνχξγεκα εκπνξίαο λαξθσηηθψλ. Γηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ή 

εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ, πνπ απνθιείνπλ ή ξπζκίδνπλ κε άιιν ηξφπν ηε κεηαηξνπή ησλ 

ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ ζε ρξεκαηηθέο ή πξφζηηκα ή θαζνξίδνπλ αιιηψο ηελ 

έλλνηα ηεο κεηαηξνπήο θαηαξγνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

11. Ζ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ πξνυπνζέηεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. 

12. Αλ ην δηθαζηήξην παξέιεηςε λα απνθαλζεί πεξί κεηαηξνπήο πνηλήο ζηεξεηηθήο ηεο 

ειεπζεξίαο, απηφο πνπ θαηαδηθάζηεθε, κε αίηεζή ηνπ ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ 

απφθαζε, κπνξεί λα δεηήζεη ηε κεηαηξνπή.». 

  

 

Αρθρο: 83 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΛΟΓΟΗ ΜΔΗΧΖ ΠΟΗΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Λφγνη κείσζεο ηεο πνηλήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ 

ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΖ ΠΟΗΝΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ θάζε πεξίπησζε, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα 

δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, σο πξνηηκφηεξν, ην θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνπ ζην γεληθφ κέξνο πξνβιέπεηαη πνηλή ειαηησκέλε ρσξίο θαλέλα άιιν πξνζδηνξηζκφ, ε 

πνηλή πνπ πξέπεη λα επηβιεζεί επηκεηξείηαη σο εμήο: α) Αληί γηα ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή 

ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο επηβάιιεηαη πξφζθαηξε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ,* β) αληί 

γηα ηελ πνηλή ηεο θάζεηξμεο πάλσ απφ δέθα εηψλ επηβάιιεηαη θάζεηξμε έσο δψδεθα εηψλ ή 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ,* γ) αληί γηα ηελ πνηλή ηεο θάζεηξμεο έσο δέθα εηψλ 



επηβάιιεηαη θάζεηξμε έσο έμη εηψλ ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο,* δ) ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ν δηθαζηήο κεηψλεη ηελ πνηλή ειεχζεξα έσο ην ειάρηζην φξην ηνπ είδνπο ηεο 

πνηλήο,* ε) εάλ ν λφκνο πξνβιέπεη αζξνηζηηθά πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο θαη πνηλή 

ρξεκαηηθή, κπνξεί λα επηβιεζεί θαη κφλν απηή ε ηειεπηαία. 

  

 

Αρθρο: 84 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΛΑΦΡΤΝΣΗΚΔ ΠΔΡΗΣΑΔΗ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Διαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΔΛΑΦΡΤΝΣΗΚΔ 

ΠΔΡΗΣΑΔΗ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο, κεηά απφ θάζε πεξίπησζε, ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, σο πξνηηκφηεξν, ην θφκκα 

(,).*** χκθσλα κε ηελ παξ. 4 άξζξνπ 5 Ν. 2713/1999 (ΦΔΚ Α' 89/30.4.1999), ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν θαηεγνξνχκελνο, κ ε η ά ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη κέρξη λα 

θαηαδηθαζζεί ακεηαθιήησο, δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 3 (βι. ζρεηηθά) ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ (5), ην πξνβιεπφκελν ζην λφκν αλψηαην φξην πνηλήο κ ε η ψ λ ε η α η ζην ήκηζπ, ρ σ 

ξ ί ο λα απνθιείεηαη θαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ πνηλή κεηψλεηαη επίζεο θαηά ην κέηξν πνπ πξνβιέπεη ην πξνεγνχκελν άξζξν θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο. 

2. Διαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο ζεσξνχληαη ηδίσο: α) ην φηη ν ππαίηηνο έδεζε έσο ην ρξφλν πνπ 

έγηλε ην έγθιεκα έληηκε, αηνκηθή, νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή θαη γεληθά θνηλσληθή 

δσή,* β) ην φηη ζηελ πξάμε ηνπ σζήζεθε απφ φρη ηαπεηλά αίηηα ή απφ κεγάιε έλδεηα ή 

δηαηειψληαο ππφ ηελ επίδξαζε ζνβαξήο απεηιήο ή ππφ ηελ επηβνιή ηνπ πξνζψπνπ ζην 

νπνίν απηφο νθείιεη ππαθνή ή κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζρέζε εμάξηεζεο,* γ) ην φηη ζηελ 



πξάμε ηνπ σζήζεθε απφ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παζφληνο ή παξαζχξζεθε απφ νξγή ή 

βίαηε ζιίςε πνπ ηνπ πξνθάιεζε άδηθε ελαληίνλ ηνπ πξάμε,* δ) ην φηη επέδεημε εηιηθξηλή 

κεηάλνηα θαη επηδίσμε λα άξεη ή λα κεηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ,* θαη ε) ην φηη ν 

ππαίηηνο ζπκπεξηθέξζεθε θαιά γηα ζρεηηθά κεγάιν δηάζηεκα κεηά ηελ πξάμε ηνπ. 

  

 

Αρθρο: 85 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΡΡΟΖ ΛΟΓΧΝ ΜΔΗΧΖ ΠΟΗΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πξξνή ιφγσλ κείσζεο ηεο πνηλήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΤΡΡΟΖ ΛΟΓΧΝ 

ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε θξάζε "...πξνβιέπεη ην άξζξν 83" ηνπ παξφληνο ηίζεηαη 

άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, σο πξνηηκφηεξε, ηελ 

ηειεία (.). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οηαλ ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ιφγνη γηα ηε κείσζε ηεο πνηλήο θαηά ην άξζξν 83 

ή φηαλ ζπληξέρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη ηέηνηνη ιφγνη καδί κε ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο 

(άξζξν 84), εθαξκφδεηαη κφλν κία θνξά ε κείσζε ηεο πνηλήο ζχκθσλα κε ην κέηξν πνπ 

πξνβιέπεη ην άξζξν 83.* ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη πην πάλσ 

ιφγνη θαη ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο. 

  

 

Αρθρο: 86 

Ημ/νία: 25.04.1994 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δπηβνιή ζαλαηηθήο πνηλήο 

τόλια 

*** Πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπ ην άξζξν απηφ είρε σο εμήο: "ε φζεο πεξηπηψζεηο ν 

λφκνο πξνβιέπεη δηαδεπθηηθά ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο ή ηε ζαλαηηθή πνηλή, ε 

ηειεπηαία επηβάιιεηαη κφλν αλ ην είδνο θαη ν ηξφπνο ηεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, θαζψο θαη 

φιεο νη άιιεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ ηελ πξάμε ηδηαηηέξσο απερζή ή αλ ν δξάζηεο είλαη 

επηθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

[Σν παξφλ άξζξν θαηαξγήζεθε κε ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994)]. *** (βι. ζρφιηα) 

  

 

Αρθρο: 87 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΚΡΑΣΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ πξνζσξηλήο θξάηεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ 

ΑΦΑΗΡΔΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΚΡΑΣΖΖ Ή ΠΑΡΑΜΟΝΖ Δ 

ΦΤΥΗΑΣΡΔΗΟ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε ιέμε "δηθαηνδνζίαο" ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 



ζπλέρεηαο, σο πξνηηκφηεξε, ηελ ηειεία (.). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οηαλ επηβάιιεηαη ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή θαη αθνχ νξηζηεί ε δηάξθεηά ηεο, 

αθαηξείηαη ν ρξφλνο ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, ηελ νπνία δηέηαμε 

αλαθξηηηθή αξρή νπνηαζδήπνηε δηθαηνδνζίαο.* Δπίζεο αθαηξείηαη ν ρξφλνο πνπ θξαηήζεθε 

απφ ηε ζχιιεςε έσο ηελ πξνζσξηλή θξάηεζή ηνπ. 

2. ηελ πεξίπησζε ζπξξνήο εγθιεκάησλ πνπ ζπλεθδηθάδνληαη αθαηξείηαη απφ ηελ πνηλή 

πνπ επηβιήζεθε γηα θάπνην απφ απηά ν ρξφλνο ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο πνπ δηαηάρζεθε 

γηα νπνηνδήπνηε απφ απηά.* Δπίζεο αθαηξείηαη θαη ν ρξφλνο ηεο θξάηεζεο πνπ πξνβιέπεη 

ην εδάθην 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ, αθφκε θαη φηαλ ε απφθαζε θήξπμε ηνλ θαηαδηθαζκέλν 

αζψν γηα ην έγθιεκα γηα ην νπνίν είρε θξαηεζεί πξνζσξηλά. 

3. Δπίζεο αθαηξείηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζε ςπρηαηξείν (άξζξν 200 

ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο). 

4. Ζ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ αθαηξεί απφ ηελ πνηλή ην 

ρξφλν θπιάθηζεο πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έσο ηφηε πνπ έγηλε 

ακεηάθιεηε. 

  

 

Αρθρο: 88 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΟΣΡΟΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπνηξνπή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ 

ΤΠΟΣΡΟΠΟΗ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 1419/1984 (Α' 



28/14.3.1984). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗ. ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΤΠΟΣΡΟΠΟΗ ΚΑΗ ΚΑΘ' ΔΞΖ 

1. Οπνηνο είρε θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν ζε πνηλή 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνπ μεπεξλά ηνπο έμη κήλεο θαη κέζα ζε πέληε ρξφληα απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, αλ είρε θαηαδηθαζηεί γηα 

πιεκκέιεκα, θαη ζε 10 ρξφληα, αλ είρε θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα, ηειεί λέν 

θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα απφ δφιν γηα ην νπνίν ν λφκνο πξνβιέπεη πνηλή θπιάθηζεο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, βξίζθεηαη ζε ππνηξνπή. 

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεληαεηίαο ή δεθαεηίαο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 

πξαγκαηηθήο έθηηζεο πνηλήο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο ή κέηξνπ αζθάιεηαο ζε θπιαθή ή 

άιιν ζσθξνληζηηθφ ή ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα ή ίδξπκα, θαζψο θαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ 

νπνίν ν θαηαδηθαζκέλνο είλαη θπγφπνηλνο. 

  

 

Αρθρο: 89 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΟΣΡΟΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πνηλή ηεο ππνηξνπήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ 

ΤΠΟΣΡΟΠΟΗ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1419/1984 (Α' 

28/14.3.1984). * ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ θάζε πεξίπησζε ηεο παξ. 3 ηνπ 

παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα 

ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, σο πξνηηκφηεξν, ην θφκκα (,). 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πξάμε επηβαξχλεηαη θαη 

κπνξεί λα μεπεξάζεη ην αλψηαην φξην πνπ νξίδεηαη ζην λφκν θαη λα θηάζεη έσο ην αλψηαην 

φξην ηνπ είδνπο ηεο επηβαιιφκελεο πνηλήο. Αλ ζην λφκν νξίδεηαη δηαδεπθηηθά πνηλή 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ή ρξεκαηηθή, επηβάιιεηαη πάληνηε ε πξψηε επηβαξπλφκελε θαηά 

ην πξνεγνχκελν εδάθην. 

2. ε πεξίπησζε ηξίηεο θαη θάζε πεξαηηέξσ ππνηξνπήο, αλ γηα ηελ πξάμε απεηιείηαη πνηλή 

θπιάθηζεο, ηεο νπνίαο ην αλψηαην φξην μεπεξλά ην έλα έηνο, επηβάιιεηαη θπιάθηζε 

ηνπιάρηζην δεθανθηψ κελψλ. 

3. ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηεο πνηλήο θπιάθηζεο πνπ έρεη επηβιεζεί ζχκθσλα κε απηφ ην 

άξζξν, ην πνζφ ηεο κεηαηξνπήο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ: α) ην δηπιάζην ηνπ 

θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ πνζνχ κεηαηξνπήο ζηελ πξψηε ππνηξνπή,* β) ην ηξηπιάζην ηνπ 

θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ πνζνχ κεηαηξνπήο ζηε δεχηεξε ππνηξνπή,* θαη γ) ην πεληαπιάζην 

ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ πνζνχ κεηαηξνπήο ζε θάζε πεξαηηέξσ ππνηξνπή. 

  

 

Αρθρο: 90 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΟΣΡΟΠΟΗ ΚΑΘ' ΔΞΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καζ' έμε ππφηξνπνη εγθιεκαηίεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΚΑΘ' ΔΞΖ ΤΠΟΣΡΟΠΟΗ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ ηηο θξάζεηο "... αφξηζηεο δηάξθεηαο" ηεο παξ. 1 θαη "... 

αλσηέξσ πνηλή" ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ 

επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, σο πξνηηκφηεξε, ηελ 

ηειεία (.). 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ θάπνηνο, παξά ην φηη ηηκσξήζεθε επαλεηιεκκέλα, αιιά ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο γηα 

θαθνπξγήκαηα ή πιεκκειήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ δφιν, κε πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο 

ειεπζεξίαο, ε κία απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ θάζεηξμε, δηαπξάμεη λέν θαθνχξγεκα ή 

πιεκκέιεκα απφ δφιν ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεγνχκελεο πξάμεηο απνδεηθλχεη φηη 

είλαη εγθιεκαηίαο θαζ' έμε ή θαη' επάγγεικα επηθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ην 

δηθαζηήξην, φηαλ ε πνηλή πνπ πξέπεη λα επηβιεζεί θαηά ηνπο φξνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ είλαη πξφζθαηξε θάζεηξμε, ηνπ επηβάιιεη θάζεηξμε αφξηζηεο δηάξθεηαο.* Ζ πνηλή 

απηή εθηίεηαη ζε ηδηαίηεξα θαηαζηήκαηα ή ζε ηδηαίηεξα ηκήκαηα ησλ θπιαθψλ. ηελ 

απφθαζε θαζνξίδεηαη κφλν ην ειάρηζην φξην δηάξθεηαο ηεο θάζεηξμεο, ην νπνίν δελ κπνξεί 

λα είλαη θαηψηεξν απφ ηα δχν ηξίηα ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν αλψηαηνπ νξίνπ ηεο 

πνηλήο. 

2. Πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο νη νπνίεο επηβιήζεθαλ γηα πξάμε πνπ ζπληζηά θαηά 

ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα απφ δφιν θαη νη νπνίεο εθηίζεθαλ 

νιηθά ή κεξηθά ζηελ αιινδαπή, ιακβάλνληαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε 

αλσηέξσ πνηλή.* Με ηελ θάζεηξμε εμνκεηψλεηαη ε θαηά ηελ μέλε λνκνζεζία πνηλή 

ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο πνπ κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηεο αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 91 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΘΔΗΡΞΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Λήμε ηεο αφξηζηεο θάζεηξμεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΛΖΞΖ ΣΖ ΑΟΡΗΣΖ 

ΚΑΘΔΗΡΞΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ηεο θάζεηξμεο, ην νπνίν νξίζηεθε 



ζηελ απφθαζε ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν παξ. 1, θαη αθνινχζσο θάζε 

ηξία έηε, εμεηάδεηαη είηε κε αίηεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ είηε θαη 

απηεπαγγέιησο αλ κπνξεί λ' απνιπζεί. Ζ απφιπζε δηαηάζζεηαη αλ ν 

θξαηνχκελνο δείμεη θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηηο θπιαθέο θαιή 

δηαγσγή, ε νπνία παξέρεη ηελ πξνζδνθία φηη δε ζα ππνπέζεη ζε λέν 

έγθιεκα. Γηα ην ζέκα απηφ απνθαζίδεη ην δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ε πνηλή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

2. Ζ απφιπζε είλαη πάληνηε ππφ φξν: κπνξεί λα αλαθιεζεί θαηά ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζξνπ 107 παξ. 1 θαη γίλεηαη νξηζηηθή αλ κέζα ζε κία πεληαεηία δελ 

αλαθιεζεί. Γηα ηελ αλάθιεζε εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 110 παξ. 3, 4, 5. 

3. Πάλησο ε παξακνλή ζηηο θπιαθέο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ ζε αφξηζηε 

θάζεηξμε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη, χζηεξα απφ ηε ιήμε ηνπ ειάρηζηνπ 

νξίνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ απφθαζε, παξαπάλσ απφ δεθαπέληε έηε αλ 

πξφθεηηαη γηα πξάμε πνπ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη 

παξαπάλσ απφ είθνζη έηε ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. 

4. Αλ ζπληξέμεη πεξίπησζε ζπξξνήο θαηά ην άξζξν 97 ζη. α', ην 

δηθαζηήξην πξνζδηνξίδεη μαλά ην ειάρηζην φξην ηεο πνηλήο πνπ πξέπεη λα 

επηβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 παξ. 1, επαπμάλνληάο ην θαηά ην κέηξν 

πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 94 παξ. 1. 

  

 

Αρθρο: 92 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΚΑΘ' ΔΞΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιεκαηίεο θαζ' έμε αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίπησζε ππνηξνπήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΚΑΘ' 

ΔΞΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΤΠΟΣΡΟΠΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά απφ ηε ιέμε "δξάζηεο" ηνπ παξφληνο ηίζεηαη άλσ ηειεία. 

Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, 

σο πξνηηκφηεξε ηελ ηειεία (.). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ππνηξνπήο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89 παξ. 1 εθαξκφδνληαη 

θαη ζηνπο εγθιεκαηίεο θαζ' έμε ή θαη' επάγγεικα. Αλ κάιηζηα απηνί είλαη επηθίλδπλνη γηα 

ηε δεκφζηα αζθάιεηα θαη ε πνηλή πνπ πξέπεη λα επηβιεζεί γηα ηελ πξάμε ή ηηο πξάμεηο πνπ 

ηειέζηεθαλ είλαη πξφζθαηξε θάζεηξμε, κπνξεί λα επηβιεζεί θάζεηξμε αφξηζηεο δηάξθεηαο. 

Σν ειάρηζην φξην δηάξθεηάο ηεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ ηνπ αλψηαηνπ 

νξίνπ ηεο πνηλήο ζηελ νπνία ππφθεηηαη ν δξάζηεο.* Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 90 θαη 91. 

  

 

Αρθρο: 93 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΟΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπφηξνπνη εγθιεκαηίεο απφ ακέιεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ 



ΤΠΟΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 1419/1984 (Α' 

28/14.3.1984). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89 παξ. 1 εθαξκφδνληαη επίζεο ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ γηα πιεκκέιεκα απφ ακέιεηα, αλ ν 

ππαίηηνο κέζα ζε πέληε ρξφληα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο δηαπξάμεη ην ίδην ή ζπγγελέο πιεκκέιεκα απφ ακέιεηα. 

  

 

Αρθρο: 94 

Ημ/νία: 17.06.2005 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΡΡΟΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πλνιηθή πνηλή ζε πεξίπησζε ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΗΝΖ Δ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΔΡΖΣΗΚΧΝ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΠΟΗΝΧΝ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, κεηά απφ θάζε πεξίπησζε, ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, σο πξνηηκφηεξν, ην θφκκα 

(,).** Πξφθεηηαη γηα ηελ π ξ α γ κ α η η θ ή (: πνιιά εγθιήκαηα κε π ν ι ι έ ο πξάμεηο) 

αιεζηλή (: π ν ι ι έ ο πνηλέο -ελζσκαησκέλεο ζε ΜΗΑ ζπλνιηθή πνηλή- γηα ηα πνιιά 

εγθιήκαηα) ζπξξνή εγθιεκάησλ.*** Πξφθεηηαη γηα ηελ θ α η΄ η δ έ α (: πνιιά εγθιήκαηα κε 

κ ί α πξάμε) αιεζηλή (: π ν ι ι έ ο πνηλέο -ελζσκαησκέλεο ζε ΜΗΑ ζπλνιηθή πνηλή- γηα ηα 

πνιιά εγθιήκαηα) ζπξξνή εγθιεκάησλ.=======================- Σν εληφο " " 

δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 3346/2005 (Α΄ 

140/17.6.2005). 



  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗΗ. ΤΡΡΟΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

1. Καηά ηνπ ππαηηίνπ δχν ή πεξηζζφηεξσλ εγθιεκάησλ πνπ πξαγκαηψζεθαλ κε δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξάμεηο** θαη ηηκσξνχληαη θαηά ην λφκν κε πξφζθαηξεο ζηεξεηηθέο ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλέο, επηβάιιεηαη, κεηά ηελ επηκέηξεζή ηνπο ζπλνιηθή πνηλή, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ηε βαξχηεξε απφ ηηο 

ζπληξέρνπζεο πνηλέο επαπμεκέλε. Αλ νη ζπληξέρνπζεο πνηλέο είλαη ηνπ ίδηνπ είδνπο θαη 

ίζεο δηάξθεηαο, ε ζπλνιηθή πνηλή ζρεκαηίδεηαη κε ηελ επαχμεζε κηαο απ' απηέο. Ζ 

επαχμεζε ηεο βαξχηεξεο πνηλήο γηα θάζε κηα απφ ηηο ζπληξέρνπζεο πνηλέο δελ κπνξεί λα 

είλαη θαηψηεξε απφ: α) ηέζζεξηο κήλεο, αλ ε ζπληξέρνπζα πνηλή είλαη αλψηεξε απφ δχν 

έηε,* β) έλα έηνο αλ ε πνηλή απηή είλαη θάζεηξμε έσο δέθα έηε,* θαη γ) δχν έηε, αλ ε πνηλή 

είλαη θάζεηξμε αλψηεξε απφ δέθα έηε. Οπσζδήπνηε φκσο ε επαχμεζε δελ κπνξεί λα είλαη 

αλψηεξε απφ ηα 3/4 ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ άιισλ ζπληξερνπζψλ πνηλψλ, νχηε κπνξεί ε 

ζπλνιηθή πνηλή λα μεπεξάζεη ηα είθνζη πέληε έηε φηαλ πξφθεηηαη γηα θάζεηξμε, ηα δέθα έηε 

φηαλ πξφθεηηαη γηα θπιάθηζε, θαη ηνπο έμη κήλεο φηαλ πξφθεηηαη γηα θξάηεζε. 

2. Αλ ηα εγθιήκαηα πνπ ζπξξένπλ πξαγκαηψζεθαλ κε κία πξάμε***, ην δηθαζηήξην 

επαπμάλεη ειεχζεξα ηε βαξχηεξε απφ ηηο ζπληξέρνπζεο πνηλέο, αιιά φρη πέξα απφ ην 

αλψηαην φξην ηνπ είδνπο ηεο πνηλήο. 

«ηελ πεξίπησζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα θαηά ζπξξνή, ην 

δηθαζηήξην ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα επηβάιεη ζπλνιηθή πνηλή, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 1.» 

3. Αλ ρνξεγήζεθε ακλεζηία, ράξε, αλαζηνιή δίσμεο, απφιπζε ππφ φξν, ή επήιζε 

παξαγξαθή ή αθέζεθε νπσζδήπνηε ε πνηλή, γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα εγθιήκαηα πνπ 

ζπξξένπλ θαη ησλ νπνίσλ νη πνηλέο πξνζκεηξήζεθαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ, εμαθνινπζεί ε εθηέιεζε ησλ ππφινηπσλ πνηλψλ θαη, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

ν εηζαγγειέαο πξνθαιεί λέα πξνζκέηξεζε γη' απηέο, απηεπαγγέιησο ή κε αίηεζε ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ. 

  

 

Αρθρο: 95 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΟΗΝΔ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ 



  

Σίηλος Αρθροσ 

πληξέρνπζεο παξεπφκελεο πνηλέο θιπ. 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΤΝΣΡΔΥΟΤΔ 

ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οη παξεπφκελεο πνηλέο (άξζξα 59-64) θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο (άξζξα 71-76) επηβάιινληαη 

ή κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ καδί κε ηε ζπλνιηθή πνηλή, αλ θαη εθφζνλ ην νξίδεη ν λφκνο γηα 

έλα απφ ηα εγθιήκαηα πνπ ζπξξένπλ. 

  

 

Αρθρο: 96 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΠΟΗΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πλνιηθή πνηλή ζε πεξίπησζε ζπξξνήο πνηλψλ ζε ρξήκα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΗΝΖ Δ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΤΡΡΟΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΟΗΝΧΝ Ή ΠΡΟΣΗΜΧΝ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "θαηαδηθαζζέληνο". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξεκαηηθέο πνηλέο ή πξφζηηκα, ε ζπλνιηθή πνηλή 

πνπ επηβάιιεηαη απνηειείηαη απφ ηε βαξχηεξή ηνπο, επαπμεκέλε αλάινγα κε ηνπο 

νηθνλνκηθνχο φξνπο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ*. Ζ επαχμεζε απηή φκσο δελ κπνξεί λα 



μεπεξάζεη ηα 3/4 ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ππφινηπσλ πνηλψλ πνπ ζπληξέρνπλ. Αλ νη 

ζπληξέρνπζεο πνηλέο είλαη ηζφπνζεο, ε ζπλνιηθή πνηλή ζρεκαηίδεηαη κε ηελ επαχμεζε κηαο 

απ' απηέο. 

2. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 94 εθαξκφδεηαη θαη ζ' απηφ ην άξζξν. 

  

 

Αρθρο: 97 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΠΟΗΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αιιεο πεξηπηψζεηο ζπλνιηθήο πνηλήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ 

ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΝΔΑ ΚΑΣΑΓΗΚΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 94 παξ. 1 θαη 96 παξ. 1 εθαξκφδνληαη θαη φηαλ θάπνηνο, πξνηνχ 

εθηηζεί νινθιεξσηηθά ή παξαγξαθεί ή ραξηζηεί ε πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε γηα θάπνηα 

αμηφπνηλε πξάμε, θαηαδηθαζηεί γηα άιιε αμηφπνηλε πξάμε, νπνηεδήπνηε θαη αλ ηειέζηεθε 

απηή. 

  

 

Αρθρο: 98 

Ημ/νία: 03.06.1999 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑ ΚΑΣ' ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιεκα θαη' εμαθνινχζεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ, ΔΓΚΛΖΜΑ ΚΑΣ' 

ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

τόλια 

* "πιείνλεο", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.** ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κεηά ηε ιέμε "πνηλή" ηίζεηαη άλσ ηειεία. Γηα ιφγνπο, φκσο, 

ηερληθνχο, ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, γη΄απηφ θαη επηιέμακε ηελ ηειεία. - Σν 

αξρηθψο ηζρχνλ θείκελν ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξηζκήζεθε σο (λπλ) παξ. 1 -θαη ε παξ. 2 

πξνζηέζεθε- κε ηελ ππνπαξ. 1.1 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2721/1999 (Α' 

112/3.6.1999). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ [πεξηζζφηεξεο απφ κία]* πξάμεηο ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ ζπληζηνχλ εμαθνινχζεζε ηνπ 

ίδηνπ εγθιήκαηνο, ην δηθαζηήξην κπνξεί, αληί λα εθαξκφζεη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 

1, λα επηβάιεη κία θαη κφλν πνηλή.** Γηα ηελ επηκέηξεζή ηεο ην δηθαζηήξην ιακβάλεη 

ππφςε ην φιν πεξηερφκελν ησλ κεξηθφηεξσλ πξάμεσλ. 

"2. Ζ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεσο θαη ε πεξηνπζηαθή βιάβε ή ην πεξηνπζηαθφ 

φθεινο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαη' εμαθνινχζεζε ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ιακβάλνληαη 

ζπλνιηθά ππφςε αλ ν δξάζηεο απέβιεπε κε ηηο κεξηθφηεξεο πξάμεηο ηνπ ζην απνηέιεζκα 

απηφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν πνηληθφο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεσο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε 

ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηε ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή βιάβε ή ην ζπλνιηθφ 

πεξηνπζηαθφ φθεινο πνπ αλάινγα κε ην έγθιεκα επήιζε ή ζθνπήζεθε". 

  

 

Αρθρο: 99 

Ημ/νία: 25.07.2011 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ 



Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΟΡΟΗ ΥΟΡΖΓΖΖ Δ ΑΛΛΟΓΑΠΟΤ 

τόλια 

*** εκείσζε: χκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1419/1984 (Α΄ 

28/14.3.1984): "... Γηαηάμεηο ηνπ Π ν η λ η θ ν χ Κψδηθα ή εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ κε 

εμαίξεζε εθείλεο ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, πνπ απνθιείνπλ ηελ πθ' φξνλ 

αλαζηνιή ηεο πνηλήο, θ α η α ξ γ ν χ λ η α η".* νξζφηεξνλ: "ησλ νπνίσλ".** πξνθαλψο εθ 

παξαδξνκήο ηνπ λνκνζέηε γίλεηαη ιφγνο γηα πξνζζήθε εδαθίνπ, αξηζκνχκελνπ κάιηζηα σο 

ηξίηνπ, θέξνληαο ζηελ αξρή ηνπ ην ζηνηρείν "γ", κνινλφηη ηα πξνεγνχκελα εδάθηα δ ε λ 

έρνπλ αξηζκεζεί. Πξφθεηηαη, απινχζηαηα, γηα πξνζζήθε δχν εδαθίσλ.- Ζ παξ. 1 ηνπ 

παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (Α΄ 

67/6.5.1997). - Σα εληφο " " δχν ηειεπηαία εδάθηα (πνπ εθ πξνθαλνχο αβιεςίαο ηνπ 

λνκνζέηε αλαθέξνληαη σο εδάθην γ ζην θείκελν ηνπ λφκνπ) ηεο παξ. 2, φπσο είρε 

αληηθαηαζηαζεί κε ηελ πεξ. α) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2408/1996 (Α΄ 104 

Α/4.6.1996), πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2721/99 (Α' 112/3.6.1999).- 

Σν εληφο " " δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο, πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2331/1995 (Α΄ 173/3.9.1995), πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

20 ηνπ λ. 2521/1997 (Α΄ 174/1.9.1997).- Σν εληφο " " ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 θαη ε 

παξ. 5 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθαλ κε ηηο παξ. 4 θαη 5 αληηζηνίρσο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

3090/2002 (Α΄ 329/24.12.2002). ======================================== - 

Ζ παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3904/2010 (Α΄ 

218/23.12.2010). - ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο φπσο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ λ. 3090/2002 ΦΔΚ Α 329 ε θξάζε "ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 100Α" αληηθαηαζηάζεθε κε ηε θξάζε "ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 100" κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 1 ηνπ λ. 3994/2011 ΦΔΚ Α 165/25.7.2011. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΑΝΑΣΟΛΖ*** ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ 

ΟΡΟ Η. ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ 

«1. Αλ θάπνηνο πνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα ζε 

πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο, κε κία κφλε ή κε 

πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο πνπ νη πνηλέο δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην πην πάλσ φξην, 

θαηαδηθαζζεί ζε ηέηνηα πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε, ην δηθαζηήξην κε ηελ 

απφθαζή ηνπ δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο γηα νξηζκέλν δηάζηεκα, πνπ 

δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ έλα θαη αλψηεξν απφ ηξία έηε, εθηφο αλ θξίλεη κε βάζε 

εηδηθά κλεκνλεπφκελα ζηελ αηηηνινγία ηεο απνθάζεσο ζηνηρεία φηη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο 

θαηά ην άξζξν 82 είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα λα απνηξέςεη ηνλ θαηάδηθν απφ ηελ ηέιεζε 

λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Ο ρξφλνο αλαζηνιήο δελ κπνξεί λα είλαη βξαρχηεξνο απφ ηε 

δηάξθεηα ηεο πνηλήο. Ζ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο δελ κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηελ 



πξνεγνχκελε θαηαβνιή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ.». 

"2. Αλ αιινδαπφο, ζηνλ νπνίν δελ έρεη ρνξεγεζεί πνιηηηθφ άζπιν, θαηαδηθαζζεί ζε 

πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή κέρξη πέληε εηψλ θαη δηαηαρζεί κε ηελ ίδηα απφθαζε ε 

απέιαζή ηνπ απφ ηε ρψξα, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ επ' αφξηζην αλαζηνιή ηεο 

εθηέιεζεο ηεο πνηλήο θαηά παξέθθιηζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ησλ άξζξσλ 

100 έσο 102 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, νπφηε εθηειείηαη ακέζσο ε απέιαζε. 

Ζ αλαζηνιή θαη ε απέιαζε δελ θσιχνληαη απφ ηε κε θαηαβνιή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη 

ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθε." 

"Ζ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο επέξρεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απέιαζεο 

ηνπ αιινδαπνχ απφ ηε ρψξα. ηελ πεξίπησζε απηήλ ν ρξφλνο θξάηεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, αθαηξείηαη απφ ηελ πνηλή πνπ έρεη 

αλαζηαιεί". ** 

3. Ο απειαζείο αιινδαπφο, ηνπ νπνίνπ έρεη αλαζηαιεί ε πνηλή θαηά ηα αλσηέξσ, κπνξεί λα 

επηζηξέθεη ζηε ρψξα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο αθνχ πεξάζεη πεληαεηία απφ 

ηελ απέιαζε θαη γηα νξηζκέλνη ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δχλαηαη λα παξαηείλεηαη. "Ο 

Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο δελ δεζκεχεηαη απφ ην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ ν νπνίνο έρεη ηειέζεη γάκν κε Διιελα ππήθνν, γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ν γάκνο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε παιηλλνζηνχληνο ειιεληθήο 

θαηαγσγήο". "Ζ πην πάλσ απφθαζε ιακβάλεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ θαηά ην άξζξν 74 

παξάγξαθνο 3 ηξηκεινχο ζπκβνπιίνπ". 

4. Ο αιινδαπφο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πνπ εηζέξρεηαη ή επηρεηξεί λα εηζέιζεη 

παξάλνκα ζηε ρψξα, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, ε νπνία δελ 

αλαζηέιιεηαη κε θαλέλαλ ηξφπν θαη εθηειείηαη αζξνηζηηθψο κε ηελ αλαζηαιείζα πνηλή. 

"5. Αλ ν αιινδαπφο έρεη εθηίζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ πνηλή ηνπ θαη ε απέιαζή ηνπ 

πνπ έρεη δηαηαρζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε δελ είλαη δπλαηή, ε απέιαζε αλαζηέιιεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ έθηηζεο ηεο πνηλήο χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα πνπ επνπηεχεη ην νηθείν θαηάζηεκα θξάηεζεο θαη φπνπ απηφο δελ 

ππάξρεη ηνπ εηζαγγειέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο. Καηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο αλαζηνιήο ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιιεη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη "ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 100" ή νξηζκέλνπο απφ απηνχο. Αλ εθιείςνπλ νη ιφγνη πνπ 

επέβαιαλ ηελ αλαζηνιή ηεο απέιαζεο, ε απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζή ηεο αλαθαιείηαη κε ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία". 

  

 

Αρθρο: 100 

Ημ/νία: 25.07.2011 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

«Αλαζηνιή ζε πνηλέο άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ. Αλαζηνιή ππφ επηηήξεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΥΟΡΖΓΖΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3904/2010 (Α΄ 

218/23.12.2010). - ην δεχηεξν ζηίρν ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο φπσο απηφο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3904/2010 Α 218 κεηά ηηο ιέμεηο "ηξία έηε" ηίζεληαη 

νη ιέμεηο "θαη κέρξη πέληε έηε", κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 3 ηνπ λ. 3994/2011 ΦΔΚ 

Α 165/25.7.2011. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ θάπνηνο θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή θπιάθηζεο κεγαιχηεξε απφ ηξία έηε "θαη κέρξη πέληε 

έηε" θαη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ε πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 99 παξάγξαθνο 1, ην 

δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ηνπ ππφ φξνπο θαη ππφ ηελ 

επηκέιεηα θαη επηηήξεζε επηκειεηή θνηλσληθήο αξσγήο, γηα νξηζκέλν δηάζηεκα, πνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ ηξία θαη αλψηεξν απφ πέληε έηε, εθηφο αλ θξίλεη κε βάζε 

εηδηθά κλεκνλεπφκελα ζηελ αηηηνινγία ηεο απνθάζεσο ζηνηρεία φηη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο 

είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα λα απνηξέςεη ηνλ θαηάδηθν απφ ηελ ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ 

πξάμεσλ. 

2. Ζ επηκέιεηα θαη επηηήξεζε απφ ηνλ επηκειεηή θνηλσληθήο αξσγήο πεξηιακβάλεη 

εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο κε ηνλ θαηαδηθαζκέλν, αηνκηθά ή καδί κε άιινπο θαηαδηθαζκέλνπο 

γηα αλάινγα εγθιήκαηα, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

βαξχηεηαο ησλ πξάμεσλ πνπ ηέιεζε, ε αλάδεημε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, ε αλαδήηεζε ησλ 

αηηίσλ πνπ νδήγεζαλ ζην έγθιεκα αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα ηε κε επαλάιεςή ηνπ. ηα 

θαζήθνληα ηνπ επηκειεηή αλήθεη επίζεο ε επίβιεςε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ πνπ 

επηβάιιεη ην δηθαζηήξην θαη ε ππνβνιή αλά εμάκελν ζρεηηθήο έθζεζεο ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα. Με ηνλ ίδην ηξφπν αλαθέξεη ακέζσο θάζε ζνβαξή παξαβίαζε ησλ φξσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζηνλ θαηαδηθαζκέλν. 

3. Σν δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε γηα αλαζηνιή ππφ επηηήξεζε, γλσζηνπνηεί ζε εθείλνλ 

πνπ θαηαδηθάζηεθε ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ηνπ παξέρεηαη, θαη νη νπνίνη, δηαδεπθηηθά 

ή ζσξεπηηθά, κπνξεί λα είλαη: α) Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζην ζχκα 



ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο. β) Ζ ππνρξέσζε ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ λα εκθαλίδεηαη θαηά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ηνπ ηφπνπ φπνπ δηακέλεη. γ) Ζ αθαίξεζε ηεο 

άδεηαο νδήγεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλα έηνο, αλ ε πξάμε ζπληζηά ζνβαξή 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ νδήγεζεο. δ) Ζ απαγφξεπζε απνκάθξπλζεο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ 

ρσξίο άδεηα απφ ην ζπλήζε ηφπν δηακνλήο ηνπ ή απφ άιινλ ηφπν πνπ ζα νξίζεη ην 

δηθαζηήξην. Ζ άδεηα απνκάθξπλζεο, πνπ πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη πξνζσξηλήο ηζρχνο, 

ρνξεγείηαη ζηνλ θαηαδηθαζκέλν απφ ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά απφ πξφηαζε 

ηνπ επηκειεηή θνηλσληθήο αξσγήο, απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο εξγαζίαο, ζπνπδψλ, πγείαο ή 

νηθνγελεηαθνχο. ε) Ζ αθαίξεζε δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ 

θαη ε απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε ρψξα, εθηφο αλ έρεη ρνξεγεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, 

θαηά ηα αλαθεξφκελα ππφ ην ζηνηρείν δ', άδεηα εμφδνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηνλ έλα κήλα. ζη) Ζ απαγφξεπζε πξνζέγγηζεο ή επηθνηλσλίαο κε νξηζκέλα πξφζσπα. δ) Ζ 

εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ γηα δηαηξνθή ή επηκέιεηα πξνο άιια 

πξφζσπα. ε) Ζ ππνβνιή ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ ζε ζεξαπεία ή εηδηθή κεηαρείξηζε θαη ε 

δηακνλή απηνχ ζε νξηζκέλν ίδξπκα. ζ) Ζ πξνζθνξά πνζνχ, χςνπο κέρξη δέθα ρηιηάδσλ 

(10.000) επξψ ζε θνηλσθειέο ίδξπκα. Ζ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο δελ κπνξεί λα 

εμαξηεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηαβνιή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ. 

4. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο πνηλήο απηφο πνπ θαηαδηθάζηεθε παξαβαίλεη 

ηνπο φξνπο πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξίεο πνπ 

νξγαλψλεη ν επηκειεηήο θνηλσληθήο αξσγήο, ην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε, 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα, θξίλεη αλ πξέπεη λα δηαηάμεη ηελ αλάθιεζε 

ηεο αλαζηνιήο. Αλ ην δηθαζηήξην απηφ είλαη κηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην ή κηθηφ νξθσηφ 

εθεηείν, αξκφδην είλαη ην ηξηκειέο θαη πεληακειέο εθεηείν αληίζηνηρα. Ζ άξζε ηεο 

αλαζηνιήο δηαηάζζεηαη αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη νη παξαβηάζεηο είλαη ζε αξηζκφ θαη 

ζνβαξφηεηα ηφζν ζεκαληηθέο, ψζηε λα απαηηείηαη πιένλ ε έθηηζε ηεο ζηεξεηηθήο ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλήο γηα λα απνηξαπεί ν θαηαδηθαζκέλνο απφ ηελ ηέιεζε άιισλ αμηφπνηλσλ 

πξάμεσλ. 

5. Σν θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηθαζηήξην, κεηά απφ αίηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζαγγειέα ή εθείλνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε, κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

φξσλ, ηε ζχληκεζε ή επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ επηηήξεζεο ή θαη ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηεο 

επηηήξεζεο κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο πνηλήο, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ 

επηβάιιεηαη απφ ηε γεληθφηεξε δηαγσγή ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαζηνιήο ηεο πνηλήο. Νέα αίηεζε ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί κεηά πάξνδν 

εμακήλνπ απφ ηελ απφξξηςε ηεο πξνεγνχκελεο». 

  

 

Αρθρο: 100Α 

Ημ/νία: 23.12.2010 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΣΟΛΖ ΤΠΟ ΔΠΗΣΖΡΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλαζηνιή ππφ επηηήξεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΡΖΖ, ΟΡΟΗ 

τόλια 

-Με ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3904/2010 ΦΔΚ Α 218/23.12.2010 απφ 23.12.2010 εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ ην παξφλ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνλ. 

  

 

Αρθρο: 101 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο, κεηά ηε ιέμε "ρνξεγήζεθε" ηίζεηαη 

άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε, γηα ιφγνπο 



λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ηελ ηειεία.** "επήιζε", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο, αιιά θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, απνδεηρζεί φηη απηφο 

πνπ ηελ έιαβε είρε πξνεγνπκέλσο θαηαδηθαζηεί ακεηαθιήησο ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο 

πνηλή γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 99, ην δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ 

εηζαγγειέα αλαθαιεί ηελ αλαζηνιή πνπ ρνξεγήζεθε. 

2. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, θαηαζηεί ακεηάθιεηε κία θαηαδίθε γηα θάπνηα απφ 

ηηο πξάμεηο απηέο πνπ ηειέζηεθε πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ αλαζηνιή, 

ε αλαζηνιή ζεσξείηαη φηη δελ ρνξεγήζεθε.* Ζ πνηλή πνπ είρε αλαζηαιεί εθηειείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 94 παξ. 1 θαη 96 παξ. 1, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην, 

απαγγέιινληαο ηε λέα θαηαδίθε, ξεηά δηαηάμεη κε ηελ ίδηα απφθαζε λα δηαηεξεζεί ε 

αλαζηνιή, ιφγσ ηεο ειαθξάο θχζεο ηνπ πιεκκειήκαηνο γηα ην νπνίν απαγγέιζεθε ε λέα 

θαηαδίθε. Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαζηνιήο 

επαθνινχζεζε** θαηαδίθε ή άξρηζε πνηληθή δίσμε γηα πξάμε πνπ είρε ηειεζζεί πξηλ απφ 

ηελ αλαζηνιή, ακέζσο κφιηο θαηαζηεί ακεηάθιεηε ε θαηαδίθε γηα ηελ πξάμε απηήλ. 

  

 

Αρθρο: 102 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΖ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αξζε ηεο αλαζηνιήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΑΡΖ ΑΝΑΣΟΛΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο ν θαηαδηθαζκέλνο θαηαδηθαζηεί θαη πάιη ζε πνηλή 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ ηειέζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα 



ηεο αλαζηνιήο, ε αλαζηνιή αίξεηαη κφιηο θαηαζηεί ακεηάθιεηε ε λέα θαηαδίθε. Ζ πνηλή 

πνπ επηβιήζεθε κε ηε λέα θαηαδίθε εθηειείηαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ πνηλή πνπ είρε 

αλαζηαιεί, εθηφο αλ ιφγσ ηεο ειαθξάο θχζεο ηνπ πιεκκειήκαηνο πνπ αθνξά ε λέα 

θαηαδίθε ην δηθαζηήξην κε ηελ ίδηα απφθαζε ξεηά δηαηάμεη λα κελ αξζεί ε αλαζηνιή. 

2. Αλ ε αλαζηνιή δελ αξζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ή δελ αλαθιεζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 101, ε πνηλή πνπ είρε αλαζηαιεί ζεσξείηαη ζαλ λα κελ είρε επηβιεζεί. 

  

 

Αρθρο: 103 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΑΠΟΦΑΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δλέξγεηα αιινδαπήο απφθαζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΑΠΟΦΑΖ 

τόλια 

* νξζφηεξν λα ηεζεί θφκκα (,) κεηά ηε ιέμε "δηθαζηεξίνπ". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ ε θαηαδίθε πνπ νξίδνπλ ηα άξζξα 99, 101 θαη 102 επήιζε κε απφθαζε αιινδαπνχ 

δηθαζηεξίνπ(,)* ε ελέξγεηά ηεο φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε, ηελ αλάθιεζε ή ηελ άξζε ηεο 

αλαζηνιήο ζε θάζε πεξίπησζε, θξίλεηαη ειεχζεξα απφ ην δηθαζηήξην. 

  

 

Αρθρο: 104 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΑΠΑΝΔ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ 

ΠΟΗΝΔ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηθαζηηθέο δαπάλεο, απνδεκηψζεηο θαη παξεπφκελεο πνηλέο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΜΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΚΑΣΑΓΗΚΑΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ, 

ΑΣΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΣΤΥΖ 

ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ ΠΟΗΝΧΝ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο, κεηά ηε ιέμε "πνηλή" ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ηελ ηειεία. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ αλαζηνιή ηεο πνηλήο δελ απαιιάζζεη ηνλ θαηαδηθαζκέλν απφ ηελ πιεξσκή ησλ 

δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη ηελ αζηηθή απνδεκίσζε θαη ηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

2. Οη παξεπφκελεο ηεο πνηλήο ζηεξήζεηο δηθαησκάησλ θαη αληθαλφηεηεο αλαζηέιινληαη θαη 

εμαιείθνληαη καδί κε ηελ θχξηα πνηλή.* Αλ πξφθεηηαη φκσο γηα ζηεξήζεηο ή αληθαλφηεηεο 

ζε βάξνο δεκφζησλ ππαιιήισλ (άξζξν 263), ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη λα κελ 

αλαζηαινχλ. 

  

 

Αρθρο: 105 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΗΝΔ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 



Καηάδηθνη πνπ δηθαηνχληαη λα απνιπζνχλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "πξνβιέπνληαη". - Οη εληφο " " παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηίζεληαη 

φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο πεξ. α) θαη β) αληηζηνίρσο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 

2408/1996 (Α' 104/4.6.1996). - Ζ εληφο " " παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηίζεηαη φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. γ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2207/1994 (Α΄ 

65/25.4.1994). - Σν εληφο " " εδάθην β΄ ζην ηέινο ηεο παξ. 4, φπσο απηή είρε πξνζηεζεί απφ 

ηελ πεξ. δ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994), πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 6 ηνπ άξζ. 6 ηνπ Ν. 3090/2002 (Α΄ 329/24.12.2002). ===================== *** 

Πξνθαλψο απφ αβιεςία ηνπ λνκνζέηε, ε παξ. 6 ηνπ παξφληνο αξηζκήζεθε σο έθηε, 

κνινλφηη δ ε λ πθίζηαηαη παξάγξαθνο 5. Ζ ππφ θξίζε παξάγξαθνο, πνπ απνηεινχζε ηελ -

θαηαξγεζείζα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 2776/1999 (ΦΔΚ Α' 291/24.12.1999)- 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 2058/1952 (Α΄ 95/18.4.1952) θαη είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994), πξνζηέζεθε κε ηελ πεξ. γ) ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2408/1996 (Α΄ 104/4.6.1996). - Σν πξψελ εδάθην ε΄ ηεο παξ. 6 

ηνπ παξφληνο ("ε πεξίπησζε πνηληθνχ ζσθξνληζκνχ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 129, 

θάζε εκέξα εξγαζίαο ππνινγίδεηαη επεξγεηηθά, ε απφιπζε ππφ φξν φκσο δελ κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί, αλ ν θαηάδηθνο δελ έρεη παξακείλεη ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ηα ηξία πέκπηα ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πνπ ηνπ έρεη νξηζηεί") θαηαξγήζεθε 

κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

====================== - Σν εληφο " " ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 2 ηίζεηαη φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). ** χκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005), θξαηνχκελνη πνπ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ (17.6.2005) εθηίνπλ πνηλή θπιάθηζεο γηα πιεκκειήκαηα, α 

π ν ι χ ν λ η α η κε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ έθηηζεο ηεο πνηλήο, 

ππφ ηνλ φξν ηεο αλάθιεζεο ρ σ ξ ί ο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ π α ξ φ λ η ν ο 

άξζξνπ θαη επφκελα ηνπ παξφληνο Κψδηθα, εθφζνλ:Α) Ζ πνηλή ηνπο έρεη δηάξθεηα κέρξη 

δχν έηε θαη έρνπλ εθηίζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην έλα πέκπην απηήο.Β) Ζ πνηλή ηνπο έρεη 

δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ δχν εηψλ θαη έρνπλ εθηίζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην έλα ηξίην 

απηήο. ========================================= **** πξνζνρή: ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008), θξαηνχκελνη νη νπνίνη, θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (18.12.2008), εθηίνπλ πνηλή θπιάθηζεο γηα πιεκκειήκαηα, 

α π ν ι χ ν λ η α η κε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ έθηηζεο ηεο 

πνηλήο, ππφ ηνλ φξν ηεο α λ ά θ ι ε ζ ε ο, ρ σ ξ ί ο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ π α 

ξ φ λ η ν ο άξζξνπ θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ: Α) Ζ πνηλή ηνπο έρεη 

δηάξθεηα κέρξη δ χ ν έηε θαη έρνπλ εθηίζεη ή εθηίνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην έλα πέκπην 

απηήο. Β) Ζ πνηλή ηνπο έρεη δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ δχν εηψλ θαη έρνπλ εθηίζεη ή εθηίνπλ 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην έλα ηξίην απηήο. Όζνη απνιχνληαη, θαη' εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ, α λ ππνπέζνπλ, κέζα ζε η ξ ί α έηε απφ ηελ απνθπιάθηζε ηνπο, ζε λ έ ν απφ δ φ 



ι ν ηεινχκελν έγθιεκα θαη θαηαδηθαζηνχλ α κ ε η ά θ ι ε η α νπνηεδήπνηε ζε πνηλή 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο κεγαιχηεξε ηνπ έ η ν π ο, εθηίνπλ α ζ ξ ν η ζ η η θ ά θαη ην 

ππφινηπν ηεο πνηλήο, γηα ηελ νπνία έρνπλ απνιπζεί ππφ φξν. Οη δηεπζπληέο ησλ 

ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ ππνβάιινπλ, κέζα ζε π έ λ η ε εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ ηφπνπ έθηηζεο ηεο πνηλήο ηνπο θαθέινπο ησλ 

θαηαδίθσλ, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Απνιχζεηο πνπ 

γίλνληαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, α λ α θ ν η λ ψ λ ν λ η α η απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνηληθνχ Μεηξψνπ θαη 

θαηαρσξνχληαη ζηα νηθεία δειηία ησλ απνιπζέλησλ. Ζ ππφ φξνλ απφιπζε, θαη' εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ίδηνπ λφκνπ (3727/2008), δ ε λ θσιχεηαη απφ ηε κ ε θαηαβνιή ησλ 

δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθε. 

===================================== - Ζ πξψελ παξ. 6 αλαξηζκήζεθε ζε 

παξ. 5 θαη ην εληφο " " εδ. πξνζηέζεθε ζην ηέινο ηεο ίδηαο παξ. κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 

ηνπ λ. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). ===================================== 

^^^ πξνζνρή!: ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009), 

φζνη, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξνπ λφκνπ (δειαδή απφ 10.7.2009), έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί ζε ρξεκαηηθή πνηλή ή ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ έρεη κ ε η α η ξ 

α π ε ί ζε ρξεκαηηθή, θαη εθηίνπλ ηελ πνηλή ηνπο θαζ' ν η ν λ δ ή π ν η ε ηξφπν ιφγσ α δ π λ α 

κ ί α ο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο κεηαηξνπήο ή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο, α π ν ι χ ν λ η α η κε 

δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ ηφπνπ έθηηζεο ηεο πνηλήο, ππφ ηνλ φξν φηη δ ε λ ζα ππνπέζνπλ, 

κέζα ζε ηξία έηε απφ ηελ απνθπιάθηζή ηνπο, ζε λέν απφ δ φ ι ν ηεινχκελν έγθιεκα θαη 

θαηαδηθαζηνχλ ακεηάθιεηα νπνηεδήπνηε ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο κ ε γ α ι χ η ε 

ξ ε ηνπ έηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, εθηίνπλ α ζ ξ ν η ζ η η θ ά θαη ην ππφινηπν ηεο πνηλήο, 

γηα ηελ νπνία έρνπλ απνιπζεί ππφ φξν. (βι. θαη άξζξν 82 ΠΚ πεξί κεηαηξνπήο ηεο πνηλήο). 

========================================= ##### πξνζνρή!: ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009), ε ζ η ε ξ ε η η θ ή ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλή, ε νπνία έρεη θαηαγλσζζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ 

(κέρξη δειαδή 18.12.2009) θαη δ ε λ έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε, εθφζνλ δ ε λ ππεξβαίλεη ηα 

πέληε έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεληαεηνχο θ ά ζ ε η ξ μ ε ο (!), κ ε η α η ξ έ π ε η α 

η, κε αίηεζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, ζε ρξεκαηηθή. Ζ αίηεζε κεηαηξνπήο ππνβάιιεηαη 

παξαδεθηά εληφο δ χ ν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (δει. 

ππνβάιιεηαη κέρξη ηηο 18.2.2010) ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

θαη γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ην δηθαζηήξην θξίλεη, απφ 

ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ, φηη ε κεηαηξνπή δ ε λ αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ δξάζηε απφ ηελ 

ηέιεζε άιισλ, αλάινγεο βαξχηεηαο, αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Οη σο άλσ δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαη θ α η γηα ηα εγθιήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π 

α ξ φ λ η ν ο θψδηθα (βι. νηθεία παξ.), θαζψο θαη γηα ηηο ήδε ζπγρσλεπζείζεο πνηλέο, απφ ηηο 

νπνίεο ε βαξχηεξε δ ε λ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θαηά ηα αλσηέξσ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ελδίθσλ κέζσλ 

αλαζηέιιεηαη θαηά ην δηάζηεκα απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο κέρξη ηεο 

εθδφζεσο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί ηεο κεηαηξνπήο ή κε ηεο πνηλήο. Αλ ε αίηεζε 

γίλεη δεθηή, ην ηπρφλ έλδηθν κέζν θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ζεσξείηαη σο κε 



αζθεζέλ. χκθσλα εμ άιινπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην πνζφ ηεο 

κεηαηξνπήο θαζνξίδεηαη κε εηδηθά α η η η ν ι ν γ ε κ έ λ ε απφθαζε, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ν 

η θ ν λ ν κ η θ ή θαηάζηαζε ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν κεηαηξνπήο νξίδεηαη, γηα θάζε εκέξα θπιάθηζεο, ζε η ξ ί α (3) 

επξψ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 82 

ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα θαη ηεο 50492/ 2008 (ΦΔΚ 1112 Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο (βι. νηθεία ζρφιηα). χκθσλα 

ηέινο κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηαηξαπείζα πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θπιάθηζεο, κ π ν ξ ε ί λα κ ε η α η ξ έ π ε η α η πεξαηηέξσ, κε ηελ 

ίδηα ή κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή, ζε πνηλή 

παξνρήο θ ν η λ σ θ ε ι ν χ ο εξγαζίαο, αλ ην δεηεί ή ην απνδέρεηαη εθείλνο πνπ 

θαηαδηθάζζεθε θαη εθφζνλ ε παξνρή ηέηνηαο εξγαζίαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηαδηθαζκέλν είλαη ε θ η θ η ή. Δάλ ν θαηάδηθνο πνπ παξέρεη θνηλσθειή εξγαζία έρεη 

εθηίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηα ηξία πέκπηα ηεο πνηλήο ηνπ, κπνξεί λα ηχρεη απφιπζεο ππφ 

φξν θαη' εθαξκνγή ηνπ π α ξ φ λ η ν ο άξζξνπ θαη ησλ επ.. 

========================================= - Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). - Ζ αλαξίζκεζε ησλ πξψελ 

παξ. 3, 4 θαη 5 ζε παξ. 4, 5 θαη 6 αληηζηνίρσο έγηλε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). - Ζ παξ. 7 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

##### (βι. ζρφιηα κε ηελ έλδεημε #####)! 

**** ^^^ (βι. νπσζδήπνηε ζρφιηα κε ηελ έλδεημε ^^^) 

** 

ΗΗ. Απφιπζε ηνπ θαηαδίθνπ ππφ φξν 

"1. ΄Οζνη θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο κπνξνχλ λα απνιπζνχλ ππφ 

ηνλ φξν ηεο αλάθιεζεο ζχκθσλα κε ηηο πην θάησ δηαηάμεηο θαη εθφζνλ έρνπλ εθηίζεη: 

α) πξνθεηκέλνπ γηα θπιάθηζε, ηα δχν πέκπηα ηεο πνηλήο ηνπο, 

β) πξνθεηκέλνπ γηα πξφζθαηξε θάζεηξμε, ηα ηξία πέκπηα ηεο πνηλήο ηνπο, 

γ) πξνθεηκέλνπ γηα ηζφβηα θάζεηξμε, ηνπιάρηζηνλ είθνζη έηε. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ππφ φξν 

απφιπζεο δελ απαηηείηαη λα έρεη θαηαζηεί ε θαηαδίθε ακεηάθιεηε. 

2. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ πέκπησλ πεξηνξίδεηαη ζηα δχν πέκπηα ηεο πνηλήο πνπ 

επηβιήζεθε θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηζφβηα θάζεηξμε, ηα είθνζη έηε πεξηνξίδνληαη ζε δεθαέμη, 

αλ ν θαηάδηθνο έρεη ππεξβεί ην εβδνκεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 



ησλ δεθαέμη εηψλ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηα δχν πέκπηα ησλ ινηπψλ πνηλψλ πνπ ηπρφλ έρνπλ 

επηβιεζεί, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ν 

θαηάδηθνο κπνξεί λα απνιπζεί, αλ έρεη εθηίζεη είθνζη έηε. «Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εμεθνζηνχ πέκπηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηαδίθνπ, θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπ ζε 

ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα ππνινγίδεηαη επεξγεηηθά σο δχν εκέξεο εθηηφκελεο πνηλήο». Αλ ν 

θαηάδηθνο εξγάδεηαη, θάζε εκέξα απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη σο επηπιένλ κηζή εκέξα 

εθηηφκελεο πνηλήο. Αλ γηα ηνπο θαηαδίθνπο απηνχο πξνθχπηεη απφ άιιεο δηαηάμεηο 

επλντθφηεξνο ππνινγηζκφο, εθαξκφδνληαη εθείλεο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

δελ εθαξκφδνληαη ζε θαηαδίθνπο γηα 

ην έγθιεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, γηα ηνπο νπνίνπο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε παξάγξαθνο 

2 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 1492/1950 "Κχξσζε ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα"." 

«3. ε πνηλέο θπιάθηζεο πνπ δελ έρνπλ κεηαηξαπεί, αλ έρεη εθηηζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ην έλα πέκπην απηψλ, ην ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν ηνπ ηφπνπ θξάηεζεο κεηαηξέπεη ην 

επφκελν έλα πέκπην απηψλ ζε ρξεκαηηθή πνηλή θαη δηαηάζζεη ηελ απφιπζε ηνπ 

θξαηνπκέλνπ, εθηφο αλ κε εηδηθή αηηηνινγία θξίλεη απφ ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά 

ην ρξφλν έθηηζεο ηεο πνηλήο φηη ε ρξεκαηηθή πνηλή δελ αξθεί γηα λα απνηξαπεί ν θαηάδηθνο 

απφ ηελ ηέιεζε άιισλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Καηά ηεο απφθαζεο ν θαηάδηθνο κπνξεί λα 

αζθήζεη έθεζε. Δάλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ν θαηάδηθνο βξίζθεηαη ζε απφιπηε νηθνλνκηθή 

αδπλακία λα θαηαβάιεη ηε ρξεκαηηθή πνηλή, ηε κεηαηξέπεη ζε πνηλή παξνρήο θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 82. Καηά ηα ινηπά, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη παξάγξαθνη 6 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 82». 

"4"("3). ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά πεξηζζφηεξεο πνηλέο, ν θαηάδηθνο 

κπνξεί λα απνιπζεί ππφ φξν, αλ έρεη εθηίζεη ην άζξνηζκα ησλ ηκεκάησλ ησλ πνηλψλ, πνπ 

πξνβιέπεηαη* ζηελ παξάγξαθν 1. ε θάζε πεξίπησζε ν θαηάδηθνο κπνξεί λα απνιπζεί αλ 

έρεη εθηίζεη είθνζη πέληε έηε θαη φηαλ ην παξαπάλσ άζξνηζκα ππεξβαίλεη ην φξην απηφ". 

"5"("4). Αλ απνιπζεί ππφ φξν θαηάδηθνο, ν νπνίνο κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ζε ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο κέηξν αζθαιείαο, ν ρξφλνο ηεο δνθηκαζίαο αξρίδεη 

κεηά ηε ιήμε ηνπ κέηξνπ απηνχ". "Αλ κε δηθαζηηθή απφθαζε έρεη δηαηαρζεί ε απέιαζε ηνπ 

θαηαδίθνπ πνπ απνιχεηαη ππφ φξν, ε απέιαζε εθηειείηαη ακέζσο κεηά ηελ ππφ φξν 

απφιπζε απηνχ, εθηφο αλ ε απέιαζε είλαη αδχλαηε, νπφηε απνιχεηαη ν θαηάδηθνο θαη 

αξρίδεη ν ρξφλνο δνθηκαζίαο". 

"6"("5"("6))***. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ππφ φξν απφιπζεο, σο πνηλή πνπ εθηίζεθε ζεσξείηαη 

απηή πνπ ππνινγίζηεθε επεξγεηηθά θαηά ην λ. 2058/1952. Πξνθεηκέλνπ γηα πνηλέο 

θάζεηξμεο δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζηνλ θαηάδηθν ε ππφ φξν απφιπζε, αλ δελ έρεη 

παξακείλεη ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην έλα ηξίην ηεο 

πνηλήο πνπ ηνπ επηβιήζεθε θαη, ζε πεξίπησζε ηζφβηαο θάζεηξμεο, δεθαέμη έηε. Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ δχν πέκπησλ ή, ζε πεξίπησζε ηζφβηαο θάζεηξμεο, ησλ δεθαέμη εηψλ, 

πξνζαπμάλεηαη θαηά ηα δχν πέκπηα ησλ ινηπψλ πνπ ηπρφλ έρνπλ επηβιεζεί, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηέο ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν θαηάδηθνο κπνξεί 

λα απνιπζεί αλ έρεη εθηίζεη είθνζη έηε. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ 



εθαξκφδνληαη ζε φζνπο θαηαδηθάζζεθαλ γηα ην έγθιεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο, γηα ηνπο 

νπνίνπο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2058/1952." «Δπίζεο, νη δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε φζνπο θαηαδηθάζζεθαλ γηα ην έγθιεκα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 299, εθφζνλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελαληίνλ ππαιιήινπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ.» 

«7. Κάζε εκέξα παξακνλήο ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θξαηνπκέλσλ πνπ πάζρνπλ απφ 

εκηπιεγία ή παξαπιεγία, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε επέκβαζε 

κεηακφζρεπζεο θαξδηάο, ήπαηνο, λεθξνχ ή κπεινχ ή είλαη θνξείο ηνπ ζπλδξφκνπ επίθηεηεο 

αλνζνπνηεηηθήο αλεπάξθεηαο ή πάζρνπλ απφ θαθνήζε λενπιάζκαηα ή απφ λεθξηθή 

αλεπάξθεηα γηα ηελ νπνία γίλεηαη ηαθηηθή αηκνθάζαξζε θαη απφ θπκαηίσζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ηεο, ππνινγίδεηαη επεξγεηηθά σο δχν εκέξεο εθηηφκελεο πνηλήο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη: α) γηα θάζε πάζεζε πνπ ην δηαπηζησκέλν απφ πγεηνλνκηθή επηηξνπή 

πνζνζηφ αλαπεξίαο είλαη 80% θαη άλσ, β) γηα ηηο θξαηνχκελεο κεηέξεο γηα φζν δηάζηεκα 

έρνπλ καδί ηνπο ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο. Γηα ηνλ επεξγεηηθφ ππνινγηζκφ απνθαζίδεη ν θαηά 

ην σθξνληζηηθφ Κψδηθα αξκφδηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

θξαηνπκέλνπ θαη πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο Κξαηνπκέλσλ. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

46 ηνπ λ. 2776/1999, σο ηζρχεη, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο γηα ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

ησλ πην πάλσ θξαηνπκέλσλ». 

  

 

Αρθρο: 106 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΗΝΔ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απφιπζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΥΟΡΖΓΖΖ 

τόλια 

-Ζ παξ. 3 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

1968/1991. - Ζ παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξ. 

33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 207/16.12.1993). 

======================================== ##### πξνζνρή!: ζχκθσλα κε ηελ 



παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009), ε ζ η ε ξ ε η η θ ή ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλή, ε νπνία έρεη θαηαγλσζζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ 

(κέρξη δειαδή 18.12.2009) θαη δ ε λ έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε, εθφζνλ δ ε λ ππεξβαίλεη ηα 

πέληε έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεληαεηνχο θ ά ζ ε η ξ μ ε ο (!), κ ε η α η ξ έ π ε η α 

η, κε αίηεζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, ζε ρξεκαηηθή. Ζ αίηεζε κεηαηξνπήο ππνβάιιεηαη 

παξαδεθηά εληφο δ χ ν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (δει. 

ππνβάιιεηαη κέρξη ηηο 18.2.2010) ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

θαη γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ην δηθαζηήξην θξίλεη, απφ 

ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ, φηη ε κεηαηξνπή δ ε λ αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ δξάζηε απφ ηελ 

ηέιεζε άιισλ, αλάινγεο βαξχηεηαο, αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Οη σο άλσ δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαη θ α η γηα ηα εγθιήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π 

α ξ φ λ η ν ο θψδηθα (βι. νηθεία παξ.), θαζψο θαη γηα ηηο ήδε ζπγρσλεπζείζεο πνηλέο, απφ ηηο 

νπνίεο ε βαξχηεξε δ ε λ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θαηά ηα αλσηέξσ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ελδίθσλ κέζσλ 

αλαζηέιιεηαη θαηά ην δηάζηεκα απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο κέρξη ηεο 

εθδφζεσο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί ηεο κεηαηξνπήο ή κε ηεο πνηλήο. Αλ ε αίηεζε 

γίλεη δεθηή, ην ηπρφλ έλδηθν κέζν θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ζεσξείηαη σο κε 

αζθεζέλ. χκθσλα εμ άιινπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην πνζφ ηεο 

κεηαηξνπήο θαζνξίδεηαη κε εηδηθά α η η η ν ι ν γ ε κ έ λ ε απφθαζε, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ν 

η θ ν λ ν κ η θ ή θαηάζηαζε ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν κεηαηξνπήο νξίδεηαη, γηα θάζε εκέξα θπιάθηζεο, ζε η ξ ί α (3) 

επξψ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 82 

ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα θαη ηεο 50492/ 2008 (ΦΔΚ 1112 Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο (βι. νηθεία ζρφιηα). χκθσλα 

ηέινο κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηαηξαπείζα πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θπιάθηζεο, κ π ν ξ ε ί λα κ ε η α η ξ έ π ε η α η πεξαηηέξσ, κε ηελ 

ίδηα ή κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή, ζε πνηλή 

παξνρήο θ ν η λ σ θ ε ι ν χ ο εξγαζίαο, αλ ην δεηεί ή ην απνδέρεηαη εθείλνο πνπ 

θαηαδηθάζζεθε θαη εθφζνλ ε παξνρή ηέηνηαο εξγαζίαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηαδηθαζκέλν είλαη ε θ η θ η ή. Δάλ ν θαηάδηθνο πνπ παξέρεη θνηλσθειή εξγαζία έρεη 

εθηίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηα ηξία πέκπηα ηεο πνηλήο ηνπ, κπνξεί λα ηχρεη απφιπζεο ππφ 

φξν θαη' εθαξκνγή ηνπ π α ξ φ λ η ν ο άξζξνπ θαη ησλ άξζξσλ 105, 107 έσο 110. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

##### (βι. ζρφιηα)! 

1. Ζ απφιπζε ππφ φξν ρνξεγείηαη νπσζδήπνηε, εθηφο αλ θξηζεί κε εηδηθή αηηηνινγία φηη ε 

δηαγσγή ηνπ θαηαδίθνπ, θαηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπ, θαζηζηά απνιχησο αλαγθαία ηε 

ζπλέρηζε ηεο θξάηεζήο ηνπ γηα λα απνηξαπεί ε ηέιεζε απφ απηφλ λέσλ αμηφπνηλσλ 



πξάμεσλ. 

Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζε θαηαδηθαζζέληεο γηα ην έγθιεκα ηεο εζράηεο 

πξνδνζίαο, γηα ηνπο νπνίνπο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 

1492/1950 "Κχξσζε ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα". 

2. ηνλ απνιπφκελν κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηνλ 

ηξφπν ηεο δσήο ηνπ θαη ηδίσο ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. Οη ππνρξεψζεηο απηέο κπνξνχλ 

πάληνηε λα αλαθιεζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ κε αίηεζε ηνπ απνιπκέλνπ. 

3. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 4 ηνπ άξζξνπ 100Α εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. 

  

 

Αρθρο: 106Α 

Ημ/νία: 25.04.1994 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

  

  

Κείμενο Αρθροσ 

[Καηαξγήζεθε κε ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2207/1994 (Α΄ 

65/25.4.1994)]. 

  

 

Αρθρο: 107 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΖ-ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΖ ΑΠΟΛΤΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλάθιεζε ηεο απφιπζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 



ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΖ ΑΠΟΛΤΖ 

τόλια 

- Ζ εληφο " " παξ. 1 ηνπ παξφληνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994). ##### πξνζνρή!: ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

λ. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009), ε ζ η ε ξ ε η η θ ή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ε νπνία έρεη 

θαηαγλσζζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (κέρξη δειαδή 18.12.2009) θαη δ 

ε λ έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε, εθφζνλ δ ε λ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο πεληαεηνχο θ ά ζ ε η ξ μ ε ο (!), κ ε η α η ξ έ π ε η α η, κε αίηεζε ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο, ζε ρξεκαηηθή. Ζ αίηεζε κεηαηξνπήο ππνβάιιεηαη παξαδεθηά εληφο δ χ ν 

κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (δει. ππνβάιιεηαη κέρξη ηηο 18.2.2010) 

ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ, κε 

εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ην δηθαζηήξην θξίλεη, απφ ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο, ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, φηη ε 

κεηαηξνπή δ ε λ αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ δξάζηε απφ ηελ ηέιεζε άιισλ, αλάινγεο 

βαξχηεηαο, αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θ α η γηα ηα εγθιήκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα (βι. νηθεία παξ.), 

θαζψο θαη γηα ηηο ήδε ζπγρσλεπζείζεο πνηλέο, απφ ηηο νπνίεο ε βαξχηεξε δ ε λ ππεξβαίλεη 

ηα πέληε έηε θαηά ηα αλσηέξσ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά 

ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ελδίθσλ κέζσλ αλαζηέιιεηαη θαηά ην δηάζηεκα απφ ηεο 

ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο κέρξη ηεο εθδφζεσο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί ηεο 

κεηαηξνπήο ή κε ηεο πνηλήο. Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ην ηπρφλ έλδηθν κέζν θαηά ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ζεσξείηαη σο κε αζθεζέλ. χκθσλα εμ άιινπ κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην πνζφ ηεο κεηαηξνπήο θαζνξίδεηαη κε εηδηθά α η η η ν 

ι ν γ ε κ έ λ ε απφθαζε, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ν η θ ν λ ν κ η θ ή θαηάζηαζε ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κεηαηξνπήο 

νξίδεηαη, γηα θάζε εκέξα θπιάθηζεο, ζε η ξ ί α (3) επξψ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα θαη ηεο 50492/ 

2008 (ΦΔΚ 1112 Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο (βι. νηθεία ζρφιηα). χκθσλα ηέινο κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ 

λφκνπ, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηαηξαπείζα πεξηνξηζηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θπιάθηζεο, κ π ν ξ ε ί λα κ ε η α η ξ έ 

π ε η α η πεξαηηέξσ, κε ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνθάζηζε 

ηε κεηαηξνπή, ζε πνηλή παξνρήο θ ν η λ σ θ ε ι ν χ ο εξγαζίαο, αλ ην δεηεί ή ην απνδέρεηαη 

εθείλνο πνπ θαηαδηθάζζεθε θαη εθφζνλ ε παξνρή ηέηνηαο εξγαζίαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηαδηθαζκέλν είλαη ε θ η θ η ή. Δάλ ν θαηάδηθνο πνπ παξέρεη θνηλσθειή εξγαζία έρεη 

εθηίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηα ηξία πέκπηα ηεο πνηλήο ηνπ, κπνξεί λα ηχρεη απφιπζεο ππφ 

φξν θαη' εθαξκνγή ηνπ π α ξ φ λ η ν ο άξζξνπ θαη ησλ άξζξσλ 105, 106, 108-110. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

##### (βι. ζρφιηα)! 



"1. Ζ απφιπζε κπνξεί λα αλαθιεζεί αλ εθείλνο πνπ απνιχζεθε δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ θαηά ηελ απφιπζε". 

2. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ν ρξφλνο απφ ηελ απφιπζε έσο ηε λέα ζχιιεςε δελ 

ππνινγίδεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο πνηλήο. 

  

 

Αρθρο: 108 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΖ-ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΖ ΑΠΟΛΤΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αξζε ηεο απφιπζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, ΑΡΖ ΑΠΟΛΤΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2207/1994 (Α΄ 

65/25.4.1994). ##### πξνζνρή!: ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3811/2009 

(Α΄ 231/18.12.2009), ε ζ η ε ξ ε η η θ ή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ε νπνία έρεη θαηαγλσζζεί 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (κέρξη δειαδή 18.12.2009) θαη δ ε λ έρεη 

θαηαζηεί ακεηάθιεηε, εθφζνλ δ ε λ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πεληαεηνχο θ ά ζ ε η ξ μ ε ο (!), κ ε η α η ξ έ π ε η α η, κε αίηεζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, ζε 

ρξεκαηηθή. Ζ αίηεζε κεηαηξνπήο ππνβάιιεηαη παξαδεθηά εληφο δ χ ν κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (δει. ππνβάιιεηαη κέρξη ηηο 18.2.2010) ζην δηθαζηήξην 

πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ, κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ην δηθαζηήξην θξίλεη, απφ ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο, ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, φηη ε 

κεηαηξνπή δ ε λ αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ δξάζηε απφ ηελ ηέιεζε άιισλ, αλάινγεο 

βαξχηεηαο, αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θ α η γηα ηα εγθιήκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα (βι. νηθεία παξ.), 

θαζψο θαη γηα ηηο ήδε ζπγρσλεπζείζεο πνηλέο, απφ ηηο νπνίεο ε βαξχηεξε δ ε λ ππεξβαίλεη 

ηα πέληε έηε θαηά ηα αλσηέξσ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά 

ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ελδίθσλ κέζσλ αλαζηέιιεηαη θαηά ην δηάζηεκα απφ ηεο 

ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο κέρξη ηεο εθδφζεσο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί ηεο 



κεηαηξνπήο ή κε ηεο πνηλήο. Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ην ηπρφλ έλδηθν κέζν θαηά ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ζεσξείηαη σο κε αζθεζέλ. χκθσλα εμ άιινπ κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην πνζφ ηεο κεηαηξνπήο θαζνξίδεηαη κε εηδηθά α η η η ν 

ι ν γ ε κ έ λ ε απφθαζε, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ν η θ ν λ ν κ η θ ή θαηάζηαζε ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κεηαηξνπήο 

νξίδεηαη, γηα θάζε εκέξα θπιάθηζεο, ζε η ξ ί α (3) επξψ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα θαη ηεο 50492/ 

2008 (ΦΔΚ 1112 Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο (βι. νηθεία ζρφιηα). χκθσλα ηέινο κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ 

λφκνπ, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηαηξαπείζα πεξηνξηζηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θπιάθηζεο, κ π ν ξ ε ί λα κ ε η α η ξ έ 

π ε η α η πεξαηηέξσ, κε ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνθάζηζε 

ηε κεηαηξνπή, ζε πνηλή παξνρήο θ ν η λ σ θ ε ι ν χ ο εξγαζίαο, αλ ην δεηεί ή ην απνδέρεηαη 

εθείλνο πνπ θαηαδηθάζζεθε θαη εθφζνλ ε παξνρή ηέηνηαο εξγαζίαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηαδηθαζκέλν είλαη ε θ η θ η ή. Δάλ ν θαηάδηθνο πνπ παξέρεη θνηλσθειή εξγαζία έρεη 

εθηίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηα ηξία πέκπηα ηεο πνηλήο ηνπ, κπνξεί λα ηχρεη απφιπζεο ππφ 

φξν θαη' εθαξκνγή ηνπ π α ξ φ λ η ν ο άξζξνπ θαη επ.. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

##### (βι. ζρφιηα)! 

Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 109, εθείλνο πνπ απνιχζεθε 

δηαπξάμεη έγθιεκα απφ δφιν, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε ακεηαθιήησο, νπνηεδήπνηε 

πνηλή θπιάθηζεο αλψηεξε απφ έμη κήλεο, εθηίεη αζξνηζηηθά θαη νιφθιεξν ην ππφινηπν ηεο 

πξνεγνχκελεο πνηλήο, ην νπνίν έπξεπε λα εθηίζεη θαηά ην ρξφλν ηεο πξνζσξηλήο απφιπζεο. 

  

 

Αρθρο: 109 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΖ-ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΖ ΑΠΟΛΤΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πλέπεηεο ηεο κε αλάθιεζεο 

Λήμμαηα 



ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΜΖ ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΖ ΑΠΟΛΤΖ 

τόλια 

##### πξνζνρή!: ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3811/2009 (Α΄ 

231/18.12.2009), ε ζ η ε ξ ε η η θ ή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ε νπνία έρεη θαηαγλσζζεί κέρξη 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (κέρξη δειαδή 18.12.2009) θαη δ ε λ έρεη θαηαζηεί 

ακεηάθιεηε, εθφζνλ δ ε λ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πεληαεηνχο θ ά ζ ε η ξ μ ε ο (!), κ ε η α η ξ έ π ε η α η, κε αίηεζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, ζε 

ρξεκαηηθή. Ζ αίηεζε κεηαηξνπήο ππνβάιιεηαη παξαδεθηά εληφο δ χ ν κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (δει. ππνβάιιεηαη κέρξη ηηο 18.2.2010) ζην δηθαζηήξην 

πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ, κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ην δηθαζηήξην θξίλεη, απφ ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο, ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, φηη ε 

κεηαηξνπή δ ε λ αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ δξάζηε απφ ηελ ηέιεζε άιισλ, αλάινγεο 

βαξχηεηαο, αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θ α η γηα ηα εγθιήκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα (βι. νηθεία παξ.), 

θαζψο θαη γηα ηηο ήδε ζπγρσλεπζείζεο πνηλέο, απφ ηηο νπνίεο ε βαξχηεξε δ ε λ ππεξβαίλεη 

ηα πέληε έηε θαηά ηα αλσηέξσ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά 

ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ελδίθσλ κέζσλ αλαζηέιιεηαη θαηά ην δηάζηεκα απφ ηεο 

ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο κέρξη ηεο εθδφζεσο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί ηεο 

κεηαηξνπήο ή κε ηεο πνηλήο. Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ην ηπρφλ έλδηθν κέζν θαηά ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ζεσξείηαη σο κε αζθεζέλ. χκθσλα εμ άιινπ κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην πνζφ ηεο κεηαηξνπήο θαζνξίδεηαη κε εηδηθά α η η η ν 

ι ν γ ε κ έ λ ε απφθαζε, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ν η θ ν λ ν κ η θ ή θαηάζηαζε ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κεηαηξνπήο 

νξίδεηαη, γηα θάζε εκέξα θπιάθηζεο, ζε η ξ ί α (3) επξψ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα θαη ηεο 50492/ 

2008 (ΦΔΚ 1112 Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο (βι. νηθεία ζρφιηα). χκθσλα ηέινο κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ 

λφκνπ, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηαηξαπείζα πεξηνξηζηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θπιάθηζεο, κ π ν ξ ε ί λα κ ε η α η ξ έ 

π ε η α η πεξαηηέξσ, κε ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνθάζηζε 

ηε κεηαηξνπή, ζε πνηλή παξνρήο θ ν η λ σ θ ε ι ν χ ο εξγαζίαο, αλ ην δεηεί ή ην απνδέρεηαη 

εθείλνο πνπ θαηαδηθάζζεθε θαη εθφζνλ ε παξνρή ηέηνηαο εξγαζίαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηαδηθαζκέλν είλαη ε θ η θ η ή. Δάλ ν θαηάδηθνο πνπ παξέρεη θνηλσθειή εξγαζία έρεη 

εθηίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηα ηξία πέκπηα ηεο πνηλήο ηνπ, κπνξεί λα ηχρεη απφιπζεο ππφ 

φξν θαη' εθαξκνγή ηνπ π α ξ φ λ η ν ο άξζξνπ θαη ησλ άξζξσλ 105- 108, 110 θαη 110Α. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

##### (βι. ζρφιηα)! 



Αλ απφ ηελ απφιπζε πεξάζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πνηλήο ην νπνίν ππνιεηπφηαλ γηα 

έθηηζε, ζε φζεο πεξηπηψζεηο απηφ είλαη αλψηεξν απφ ηξία έηε, ή αλ πεξάζνπλ ηξία έηε 

ρσξίο λα γίλεη αλάθιεζε, ε πνηλή ζεσξείηαη φηη εθηίζεθε. Ζ ηζφβηα θάζεηξμε ζεσξείηαη φηη 

εθηίζεθε, αλ πεξάζνπλ δέθα έηε απφ ηελ απφιπζε ρσξίο λα γίλεη αλάθιεζή ηεο. 

  

 

Αρθρο: 110 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΗΝΔ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφιπζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΛΤΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΚΛΖΖ 

ΣΖ 

τόλια 

- Σν εληφο " " δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ πεξ. α) 

ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994).- Ζ παξ. 2 ηνπ παξφληνο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2207/1994 (Α΄ 

65/25.4.1994). ##### πξνζνρή!: ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3811/2009 

(Α΄ 231/18.12.2009), ε ζ η ε ξ ε η η θ ή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ε νπνία έρεη θαηαγλσζζεί 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (κέρξη δειαδή 18.12.2009) θαη δ ε λ έρεη 

θαηαζηεί ακεηάθιεηε, εθφζνλ δ ε λ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πεληαεηνχο θ ά ζ ε η ξ μ ε ο (!), κ ε η α η ξ έ π ε η α η, κε αίηεζε ηνπ θαηαδηθαζζέληνο, ζε 

ρξεκαηηθή. Ζ αίηεζε κεηαηξνπήο ππνβάιιεηαη παξαδεθηά εληφο δ χ ν κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (δει. ππνβάιιεηαη κέρξη ηηο 18.2.2010) ζην δηθαζηήξην 

πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ, κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ην δηθαζηήξην θξίλεη, απφ ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο, ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, φηη ε 

κεηαηξνπή δ ε λ αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ δξάζηε απφ ηελ ηέιεζε άιισλ, αλάινγεο 

βαξχηεηαο, αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θ α η γηα ηα εγθιήκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα (βι. νηθεία παξ.), 

θαζψο θαη γηα ηηο ήδε ζπγρσλεπζείζεο πνηλέο, απφ ηηο νπνίεο ε βαξχηεξε δ ε λ ππεξβαίλεη 

ηα πέληε έηε θαηά ηα αλσηέξσ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά 



ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ελδίθσλ κέζσλ αλαζηέιιεηαη θαηά ην δηάζηεκα απφ ηεο 

ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο κέρξη ηεο εθδφζεσο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί ηεο 

κεηαηξνπήο ή κε ηεο πνηλήο. Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ην ηπρφλ έλδηθν κέζν θαηά ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ζεσξείηαη σο κε αζθεζέλ. χκθσλα εμ άιινπ κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην πνζφ ηεο κεηαηξνπήο θαζνξίδεηαη κε εηδηθά α η η η ν 

ι ν γ ε κ έ λ ε απφθαζε, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ν η θ ν λ ν κ η θ ή θαηάζηαζε ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κεηαηξνπήο 

νξίδεηαη, γηα θάζε εκέξα θπιάθηζεο, ζε η ξ ί α (3) επξψ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα θαη ηεο 50492/ 

2008 (ΦΔΚ 1112 Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο (βι. νηθεία ζρφιηα). χκθσλα ηέινο κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ 

λφκνπ, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηαηξαπείζα πεξηνξηζηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θπιάθηζεο, κ π ν ξ ε ί λα κ ε η α η ξ έ 

π ε η α η πεξαηηέξσ, κε ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνθάζηζε 

ηε κεηαηξνπή, ζε πνηλή παξνρήο θ ν η λ σ θ ε ι ν χ ο εξγαζίαο, αλ ην δεηεί ή ην απνδέρεηαη 

εθείλνο πνπ θαηαδηθάζζεθε θαη εθφζνλ ε παξνρή ηέηνηαο εξγαζίαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηαδηθαζκέλν είλαη ε θ η θ η ή. Δάλ ν θαηάδηθνο πνπ παξέρεη θνηλσθειή εξγαζία έρεη 

εθηίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηα ηξία πέκπηα ηεο πνηλήο ηνπ, κπνξεί λα ηχρεη απφιπζεο ππφ 

φξν θαη' εθαξκνγή ηνπ π α ξ φ λ η ν ο άξζξνπ θαη ησλ επ.. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

##### (βι. ζρφιηα)! 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφιπζεο ππφ φξν απνθαζίδεη ην 

ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ ηεο έθηηζεο ηεο πνηλήο. 

"Ο θαηάδηθνο θιεηεχεηαη ππνρξεσηηθά δέθα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα παξαζηεί απηνπξνζψπσο ή κε 

ζπλήγνξν ηνλ νπνίν δηνξίδεη κε απιφ έγγξαθν ζεσξεκέλν απφ ην δηεπζπληή ηεο 

θπιαθήο ή ηηο αξκφδηεο αξρέο". 

"2. Ζ απφιπζε ππφ φξν ρνξεγείηαη κε αίηεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν θξαηείηαη ν θαηάδηθνο. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη έλα 

κήλα πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ, πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 105. Αλ 

ε δηεχζπλζε ηνπ ηδξχκαηνο θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε κε 

ρνξήγεζε ηεο απφιπζεο ππφ φξν ππνβάιιεη ζρεηηθή αλαθνξά καδί κε έθζεζε 



ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ εηζαγγειέα ησλ 

πιεκκειεηνδηθψλ, ν νπνίνο ηελ εηζάγεη ζην ζπκβνχιην". 

3. Γηα ηελ αλάθιεζε απνθαζίδεη ην ίδην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ησλ αξρψλ πνπ επνπηεχνπλ απηφλ πνπ απνιχζεθε. 

4. Ζ επνπηεία απηή κπνξεί λα αλαηεζεί θαη ζε εηαηξεία πξνζηαζίαο ησλ 

απνθπιαθηδνκέλσλ. 

5. ε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο, γηα λα πξνιεθζεί θίλδπλνο ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο εθείλνπ 

πνπ απνιχζεθε κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ πξνζσξηλή ζχιιεςή ηνπ χζηεξα απφ 

ηελ νπνία πξνθαιείηαη ακέζσο κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ε απφθαζε γηα ηελ 

αλάθιεζε. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο αλάθιεζεο, ζεσξείηαη φηη απηή επήιζε 

ηελ εκέξα ηεο ζχιιεςεο. 

  

 

Αρθρο: 110Α 

Ημ/νία: 18.12.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΗΝΔ) 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΟΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΟΗΝΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ ΛΟΓΧ AIDS 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξ. 33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 

207/16.12.1993). - Ζ παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 

3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). ##### πξνζνρή!: ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 

ηνπ λ. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009), ε ζ η ε ξ ε η η θ ή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ε νπνία έρεη 

θαηαγλσζζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (κέρξη δειαδή 18.12.2009) θαη δ 

ε λ έρεη θαηαζηεί ακεηάθιεηε, εθφζνλ δ ε λ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο πεληαεηνχο θ ά ζ ε η ξ μ ε ο (!), κ ε η α η ξ έ π ε η α η, κε αίηεζε ηνπ 



θαηαδηθαζζέληνο, ζε ρξεκαηηθή. Ζ αίηεζε κεηαηξνπήο ππνβάιιεηαη παξαδεθηά εληφο δ χ ν 

κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ (δει. ππνβάιιεηαη κέρξη ηηο 18.2.2010) 

ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ, κε 

εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ην δηθαζηήξην θξίλεη, απφ ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο, ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, φηη ε 

κεηαηξνπή δ ε λ αξθεί γηα λα απνηξέςεη ηνλ δξάζηε απφ ηελ ηέιεζε άιισλ, αλάινγεο 

βαξχηεηαο, αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θ α η γηα ηα εγθιήκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα (βι. νηθεία παξ.), 

θαζψο θαη γηα ηηο ήδε ζπγρσλεπζείζεο πνηλέο, απφ ηηο νπνίεο ε βαξχηεξε δ ε λ ππεξβαίλεη 

ηα πέληε έηε θαηά ηα αλσηέξσ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά 

ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ελδίθσλ κέζσλ αλαζηέιιεηαη θαηά ην δηάζηεκα απφ ηεο 

ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ αηηήζεσο κέρξη ηεο εθδφζεσο απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί ηεο 

κεηαηξνπήο ή κε ηεο πνηλήο. Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ην ηπρφλ έλδηθν κέζν θαηά ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ζεσξείηαη σο κε αζθεζέλ. χκθσλα εμ άιινπ κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην πνζφ ηεο κεηαηξνπήο θαζνξίδεηαη κε εηδηθά α η η η ν 

ι ν γ ε κ έ λ ε απφθαζε, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ν η θ ν λ ν κ η θ ή θαηάζηαζε ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ. Σν ειάρηζην πνζφ ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κεηαηξνπήο 

νξίδεηαη, γηα θάζε εκέξα θπιάθηζεο, ζε η ξ ί α (3) επξψ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο θψδηθα θαη ηεο 50492/ 

2008 (ΦΔΚ 1112 Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο (βι. νηθεία ζρφιηα). χκθσλα ηέινο κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ αλσηέξσ 

λφκνπ, ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηαηξαπείζα πεξηνξηζηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε θπιάθηζεο, κ π ν ξ ε ί λα κ ε η α η ξ έ 

π ε η α η πεξαηηέξσ, κε ηελ ίδηα ή κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνθάζηζε 

ηε κεηαηξνπή, ζε πνηλή παξνρήο θ ν η λ σ θ ε ι ν χ ο εξγαζίαο, αλ ην δεηεί ή ην απνδέρεηαη 

εθείλνο πνπ θαηαδηθάζζεθε θαη εθφζνλ ε παξνρή ηέηνηαο εξγαζίαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηαδηθαζκέλν είλαη ε θ η θ η ή. Δάλ ν θαηάδηθνο πνπ παξέρεη θνηλσθειή εξγαζία έρεη 

εθηίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηα ηξία πέκπηα ηεο πνηλήο ηνπ, κπνξεί λα ηχρεη απφιπζεο ππφ 

φξν θαη' εθαξκνγή ηνπ π α ξ φ λ η ν ο άξζξνπ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

##### (βι. ζρφιηα)! 

«1. Ζ απφιπζε ππφ φξν ρνξεγείηαη αλεμαξηήησο ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ 

άξζξσλ 105 θαη 106, εθφζνλ ν θαηάδηθνο λνζεί απφ ζχλδξνκν επίθηεηεο αλνζνπνηεηηθήο 

αλεπάξθεηαο, απφ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ππνβάιιεηαη ζε ηαθηηθή αηκνθάζαξζε, 

απφ αλζεθηηθή θπκαηίσζε ή είλαη ηεηξαπιεγηθφο, θαζψο θαη απφ θίξξσζε ηνπ ήπαηνο κε 

αλαπεξία άλσ ηνπ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) ή απφ γεξνληηθή άλνηα έρνληαο ππεξβεί ην 

νγδνεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ή απφ θαθνήζε λενπιάζκαηα ηειηθνχ ζηαδίνπ.» 

2. Ζ δηαθξίβσζε ηεο πξνυπνζέζεσο ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

θαηαδίθνπ απφ ην αξκφδην ζπκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ, ην νπνίν δηαηάζζεη εηδηθή 



πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη ε δηαδηθαζία ηεο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Γηθαηνζχλεο θαη Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

3. Ζ απφιπζε ππφ φξν θαηά ηελ παξ. 1 ζεκεηψλεηαη ζην Πνηληθφ Μεηξψν ηνπ θαηαδίθνπ 

θαη ρνξεγείηαη κφλν κία θνξά. 

  

 

Αρθρο: 111 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Υξφλνο παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο, κεηά ηελ πεξίπησζε α), ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,).** Οξζφηεξνλ: "δεθαπέληε". Δθ παξαδξνκήο ηνπ λνκνζέηε, 

παξειείθζε θαηά ηε κεηαγιψηηηζε ε ιέμε "πέληε" ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο [βι. δηφξζσζε 

ζθαικάησλ (Α΄ 9/7.2.1986)]. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΔΞΑΛΔΗΦΟΤΝ ΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟ 

Η. ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

1. Σν αμηφπνηλν εμαιείθεηαη κε ηελ παξαγξαθή. 

2. Σα θαθνπξγήκαηα παξαγξάθνληαη: α) κεηά είθνζη έηε, αλ ν λφκνο πξνβιέπεη γη' απηά ηελ 

πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο*, β) κεηά δέθα πέληε** έηε, ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε. 



3. Σα πιεκκειήκαηα παξαγξάθνληαη κεηά πέληε έηε. 

4. Σα πηαίζκαηα παξαγξάθνληαη κεηά έλα έηνο. 

5. Οη αλσηέξσ πξνζεζκίεο ππνινγίδνληαη θαηά ην ηζρχνλ εκεξνιφγην. 

6. Αλ ν λφκνο νξίδεη δηαδεπθηηθά πεξηζζφηεξεο απφ κία πνηλέο, νη αλσηέξσ πξνζεζκίεο 

ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηε βαξχηεξε απ' απηέο. 

  

 

Αρθρο: 112 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΝΑΡΞΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δλαξμε ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ, ΔΝΑΡΞΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ 

τόλια 

- Ζ εληφο " " θξάζε ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθε κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

λ. 2331/1995 (Α΄ 173/3.9.1995). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ ηειέζηεθε ε αμηφπνηλε πξάμε 

"εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο". 

  

 

Αρθρο: 113 

Ημ/νία: 24.12.2007 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΣΟΛΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ, ΑΝΑΣΟΛΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 2408/96 

(Α' 104/4.6.1996).- Ζ παξ. 3 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 

3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). -Ζ παξ. 6 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ.3625/2007 ΦΔΚ Α 290/24.12.2007 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν, ζχκθσλα κε δηάηαμε λφκνπ 

δελ κπνξεί λα αξρίζεη ή λα εμαθνινπζήζεη ε πνηληθή δίσμε. 

2. Δπίζεο, ε πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε 

θχξηα δηαδηθαζία θαη έσο φηνπ γίλεη ακεηάθιεηε ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. 

«3. Ζ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο αλαζηνιή δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν 

απφ πέληε ρξφληα γηα ηα θαθνπξγήκαηα, ηξία ρξφληα γηα ηα πιεκκειήκαηα θαη έλαλ ρξφλν 

γηα ηα πηαίζκαηα. Ο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο αλαζηνιήο δελ ηζρχεη νζάθηο ε αλαβνιή ή 

αλαζηνιή ηεο πνηληθήο δίσμεο έιαβε ρψξα θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 30 παξ. 2 θαη 59 ηνπ 

Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.» 

4. Αλ γηα ηελ πνηληθή δίσμε απαηηείηαη έγθιεζε, ε έιιεηςή ηεο δελ αλαζηέιιεη ηελ 

παξαγξαθή. 

5. Γηα εθθξεκείο ππνζέζεηο, σο πξνο ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλεηαη ν ρξφλνο ηεο παξαγξαθήο, 

θαη' εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαη ησλ δχν πξνεγνχκελσλ άξζξσλ, ηελ παχζε ηεο πνηληθήο 

δίσμεο κπνξεί λα ηε δηαηάζζεη κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ ν αξκφδηνο 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, ζέηνληαο ηε δηθνγξαθία ζην αξρείν". 

«6. Ζ πξνζεζκία παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 323Α, 324, 

336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351 Α, φηαλ απ ηά ζηξέθνληαη 

θαηά αλειίθσλ, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ζχκαηνο θαη γηα έλα έηνο κεηά, 



εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πιεκκέιεκα, θαη γηα ηξία έηε κεηά, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

θαθνχξγεκα.» 

  

 

Αρθρο: 114 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΝΑΡΞΖ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ ΠΟΗΝΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Υξφλνο παξαγξαθήο ησλ πνηλψλ πνπ επηβιήζεθαλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΠΟΗΝΧΝ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή 

ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο ην 

θφκκα (,).- Ζ πεξ. γ) ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ λ. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ακεηαθιήησο, αλ έκεηλαλ αλεθηέιεζηεο, παξαγξάθνληαη: α) ε 

πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θαη ε ηζφβηα θάζεηξμε κεηά ηξηάληα έηε*, β) ν πεξηνξηζκφο ζε 

ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα (άξζξν 38) θαη ε θάζεηξμε κεηά είθνζη έηε*, "γ) ε θπιάθηζε, ε 

ρξεκαηηθή πνηλή θαη ν πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ (άξζξν 54) κεηά 

δέθα έηε" θαη δ) θάζε άιιε κηθξφηεξε πνηλή κεηά δχν έηε. 

  

 

Αρθρο: 115 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΝΑΡΞΖ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ ΠΟΗΝΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δλαξμε ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ησλ πνηλψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΠΟΗΝΧΝ, ΔΝΑΡΞΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ ε απφθαζε έγηλε ακεηάθιεηε. 

  

 

Αρθρο: 116 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΣΟΛΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΠΟΗΝΧΝ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ησλ πνηλψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΠΟΗΝΧΝ, ΑΝΑΣΟΛΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηελ πεξ. α) ηνπ παξφληνο ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην 

ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην 

θφκκα (,). 

  



Κείμενο Αρθροσ 

Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο αλαζηέιιεηαη: α) γηα φζν ρξφλν ζχκθσλα κε ην λφκν, δελ 

κπνξεί λα αξρίζεη ή λα εμαθνινπζήζεη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο*, 

β) γηα φζν ρξφλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 99, έρεη αλαζηαιεί ε εθηέιεζε ή έρεη επηηξαπεί ε 

θαηαβνιή κε δφζεηο ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ή ηνπ πξνζηίκνπ πνπ επηβιήζεθε θαη γ) γηα φζν 

ρξφλν δηαξθεί ε εθηέιεζε θάπνηνπ απφ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 71 θαη 72. 

  

 

Αρθρο: 117 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΚΛΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Με ππνβνιή έγθιεζεο ή δήισζε* παξαίηεζεο απφ δηθαίσκα ηεο έγθιεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΑΠΟ 

ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

* Δθ παξαδξνκήο ηνπ λνκνζέηε, ηέζεθε θαηά ηε κεηαγιψηηηζε ηειηθφ ζίγκα (ο) ζηε ιέμε 

"δήισζε" ζηνλ ηίηιν ηνπ παξφληνο [βι. δηφξζσζε ζθαικάησλ (Α΄ 82/20.6.1986, αξηζ. 4)]. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗ. ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΚΛΖΖ 

1. Οηαλ ν λφκνο απαηηεί έγθιεζε γηα ηελ πνηληθή δίσμε θάπνηαο αμηφπνηλεο πξάμεο, ην 

αμηφπνηλν εμαιείθεηαη αλ ν δηθαηνχρνο δελ ππνβάιεη ηελ έγθιεζε κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ 

ηελ εκέξα πνπ έιαβε γλψζε γηα ηελ πξάμε πνπ ηειέζηεθε θαη γηα ην πξφζσπν πνπ ηελ 

ηέιεζε ή γηα έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηφρνπο ηεο. 

2. Σν ίδην απνηέιεζκα ζπλεπάγεηαη θαη ε ξεηή δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο έγθιεζεο 

ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο αξρήο, φηη παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα ηεο έγθιεζεο. 

  



 

Αρθρο: 118 

Ημ/νία: 24.12.2007 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΧΠΑ ΠΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΝΣΑΗ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα γηα έγθιεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΑΠΟ 

ΔΓΚΛΖΖ, ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΠΡΟΧΠΑ 

τόλια 

Tν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3625/2007 ΦΔΚ Α 290/24.12.2007 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Σν δηθαίσκα ηεο έγθιεζεο αλήθεη ζηνλ άκεζα παζφληα απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε, αλ ν 

λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά κε εηδηθή δηάηαμε. 

2. Αλ ν παζψλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 12ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

απαγφξεπζε, ην δηθαίσκα ηεο έγθιεζεο έρεη ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. «Αλ ν παζψλ 

έρεη ζπκπιεξψζεη ην 12ν έηνο ηεο ειηθί αο ηνπ, ην δηθαίσκα ηεο έγθιεζεο έρνπλ θαη ν 

παζψλ θαη ν λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηνπ, θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπ ην δηθαίσκα απηφ ην έρεη κφλν ν παζψλ.» 

3. Αλ δχν ή πεξηζζφηεξνη έρνπλ δηθαίσκα έγθιεζεο, ην δηθαίσκα απηφ είλαη απηνηειέο γηα 

ηνλ θαζέλα. 

4. Μεηά ην ζάλαην ηνπ παζφληνο, ην δηθαίσκα ηεο έγθιεζεο κεηαβηβάδεηαη ζην ζχδπγν πνπ 

δεη θαη ζηα ηέθλα ηνπ θαη, αλ δελ έρεη ζχδπγν θαη ηέθλα, ζηνπο γνλείο ηνπ. 

5. Γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ έγηλαλ ελαληίνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή εθείλνπ 

πνπ αζθεί ηελ πξνεδξηθή εμνπζία, αλ νη πξάμεηο δηψθνληαη κε έγθιεζε, ε δίσμε γίλεηαη κε 

αίηεζε ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο. 

  



 

Αρθρο: 119 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΓΗΑΗΡΔΣΟ ΔΓΚΛΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αδηαίξεην ηεο έγθιεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΑΠΟ 

ΔΓΚΛΖΖ, ΑΓΗΑΗΡΔΣΟ ΣΖ ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

* Απφ αβιεςία ηνπ λνκνζέηε ηέζεθε θαηά ηε κεηαγιψηηηζε ε ιέμε "ζπκκεηνρψλ" [βι. 

δηφξζσζε ζθαικάησλ (Α΄ 82/20.6.1986, αξηζ.5)]. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη ελαληίνλ φισλ ησλ ζπκκεηφρσλ* ηνπ εγθιήκαηνο, θαη αλ αθφκε 

ε έγθιεζε πνπ ππνβιήζεθε ζηξέθεηαη ελαληίνλ ελφο απφ απηνχο. 

  

 

Αρθρο: 120 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΖ ΔΓΚΛΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Aλάθιεζε ηεο έγθιεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΝΟΤ, ΑΝΑΚΛΖΖ 



ΔΓΚΛΖΖ, ΤΝΔΠΔΗΔ ΑΝΑΚΛΖΖ 

τόλια 

*Οξζφηεξνλ: "έρεη σο ζπλέπεηα". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Απηφο πνπ ππέβαιε ηελ έγθιεζε κπνξεί λα ηελ αλαθαιέζεη, κε ηνπο φξνπο πνπ νξίδεη ν 

Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

2. Ζ αλάθιεζε πνπ έγηλε γηα έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηφρνπο ηεο πξάμεο έρεη ζπλέπεηα* ηελ 

παχζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη ησλ ππνινίπσλ, αλ θαη απηνί δηψθνληαη κε έγθιεζε. 

3. Ζ αλάθιεζε δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ δειψλεη πξνο ηελ 

αξρή φηη δελ ηελ απνδέρεηαη. Μεηά ηελ αλάθιεζε ηεο έγθιεζεο πνπ ππνβιήζεθε δελ 

κπνξεί λα ππνβιεζεί λέα. 

  

 

Αρθρο: 121 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΑΝΖΛΗΚΟΗ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Οξηζκνί 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΤΠΟΒΟΛΖ Δ 

ΑΝΑΜΟΡΦΧΣΗΚΑ Ή ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ Ή Δ ΧΦΡΟΝΗΜΟ 

τόλια 

- Ο ηίηινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ θαη ην παξφλ άξζξν ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ 

κε ηηο παξ. 1 θαη 2 αληηζηνίρσο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 



ΟΓΓΟΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: "Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα αλειίθνπο". 

"1. ην θεθάιαην απηφ κε ηνλ φξν αλήιηθνη λννχληαη απηνί πνπ, θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο 

πξάμεο, έρνπλ ειηθία κεηαμχ ηνπ φγδννπ θαη ηνπ δέθαηνπ φγδννπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο 

ζπκπιεξσκέλσλ. 

2. Οη αλήιηθνη ππνβάιινληαη ζε αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα ή ζε πνηληθφ 

ζσθξνληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ." 

  

 

Αρθρο: 122 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΜΟΡΦΧΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλακνξθσηηθά κέηξα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΣΗΚΑ 

ΜΔΣΡΑ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Αλακνξθσηηθά κέηξα είλαη: α) ε επίπιεμε ηνπ αλειίθνπ, β) ε αλάζεζε ηεο ππεχζπλεο 

επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζηνπο γνλείο ή ζηνπο επηηξφπνπο ηνπ, γ) ε αλάζεζε ηεο ππεχζπλεο 

επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα, δ) ε αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ 

ζε πξνζηαηεπηηθέο εηαηξείεο ή ζε ηδξχκαηα αλειίθσλ ή ζε επηκειεηέο αλειίθσλ, ε) ε 

ζπλδηαιιαγή κεηαμχ αλήιηθνπ δξάζηε θαη ζχκαηνο γηα έθθξαζε ζπγγλψκεο θαη ελ γέλεη γηα 

εμψδηθε δηεπζέηεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πξάμεο, ζη) ε απνδεκίσζε ηνπ ζχκαηνο ή ε θαη' 

άιινλ ηξφπν άξζε ή κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πξάμεο απφ ηνλ αλήιηθν, δ) ε παξνρή 

θνηλσθεινχο εξγαζίαο απφ ηνλ αλήιηθν, ε) ε παξαθνινχζεζε απφ ηνλ αλήιηθν θνηλσληθψλ 

θαη ςπρνινγηθψλ πξνγξακκάησλ ζε θξαηηθνχο, δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο ή ηδησηηθνχο 



θνξείο, ζ) ε θνίηεζε ηνπ αλειίθνπ ζε ζρνιέο επαγγεικαηηθήο ή άιιεο εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο, η) ε παξαθνινχζεζε απφ ηνλ αλήιηθν εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θπθινθνξηαθήο 

αγσγήο, ία) ε αλάζεζε ηεο εληαηηθήο επηκέιεηαο θαη επηηήξεζεο ηνπ αλειίθνπ ζε 

πξνζηαηεπηηθέο εηαηξείεο ή ζε επηκειεηέο αλειίθσλ θαη ηβ) ε ηνπνζέηεζε ηνπ αλειίθνπ ζε 

θαηάιιειν θξαηηθφ, δεκνηηθφ, θνηλνηηθφ ή ηδησηηθφ ίδξπκα αγσγήο. 

2. ε θάζε πεξίπησζε σο πξφζζεην αλακνξθσηηθφ κέηξν κπνξεί λα επηβιεζνχλ επηπιένλ 

ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αλειίθνπ ή ηε δηαπαηδαγψγεζή ηνπ. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επηβιεζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κέηξα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' έσο θαη ία' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

3. ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νξίδεηαη ε κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ αλακνξθσηηθνχ 

κέηξνπ." 

  

 

Αρθρο: 123 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Θεξαπεπηηθά κέηξα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Αλ ε θαηάζηαζε ηνπ αλειίθνπ απαηηεί ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε, ηδίσο αλ πάζρεη απφ 

ςπρηθή αζζέλεηα ή ηειεί ζε λνζεξή δηαηάξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ ή απφ 

νξγαληθή λφζν ή θαηάζηαζε πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ζνβαξή ζσκαηηθή δπζιεηηνπξγία ή ηνπ 

έρεη γίλεη έμε ε ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ή λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη δελ κπνξεί λα 

ηελ απνβάιεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο ή εκθαλίδεη αλψκαιε θαζπζηέξεζε ζηελ 



πλεπκαηηθή θαη ηελ εζηθή ηνπ αλάπηπμε, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη: α) ηελ αλάζεζε ηεο 

ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζηνπο γνλείο, ζηνπο επηηξφπνπο ηνπ ή ζηελ αλάδνρε 

νηθνγέλεηα, β) ηελ αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζε πξνζηαηεπηηθέο εηαηξείεο ή ζε 

επηκειεηέο αλειίθσλ, γ) ηελ παξαθνινχζεζε ζπκβνπιεπηηθνχ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

απφ ηνλ αλήιηθν θαη δ) ηελ παξαπνκπή ηνπ αλειίθνπ ζε ζεξαπεπηηθφ ή άιιν θαηάιιειν 

θαηάζηεκα. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επηβιεζνχλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο α' ή β' ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ'. 

2. Σα ζεξαπεπηηθά κέηξα δηαηάζζνληαη χζηεξα απφ πξνεγνχκελε δηάγλσζε θαη 

γλσκνδφηεζε απφ εμεηδηθεπκέλε νκάδα ηαηξψλ, ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, νη 

νπνίνη θαηά πεξίπησζε ππάγνληαη ζε Μνλάδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ή ζε ηαηξηθά 

θέληξα πγείαο ή θξαηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. 

3. Αλ ν αλήιηθνο είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ θαη αλ ε ρξήζε ηνχ έρεη γίλεη έμε θαη δελ 

κπνξεί λα ηελ απνβάιεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, ην δηθαζηήξην πξηλ επηβάιεη ζεξαπεπηηθά 

κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαηάζζεη ςπρηαηξηθή 

πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξάγξαθνο 2 

ηνπ Ν. 1729/1987." 

  

 

Αρθρο: 124 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΜΟΡΦΧΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μεηαβνιή ή άξζε κέηξσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΣΗΚΑ 

ΜΔΣΡΑ, ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΡΧΝ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  



Κείμενο Αρθροσ 

"1. Σν δηθαζηήξην πνπ δίθαζε κπνξεί νπνηεδήπνηε λα αληηθαηαζηήζεη ηα αλακνξθσηηθά 

κέηξα πνπ επέβαιε κε άιια, αλ ην θξίλεη αλαγθαίν. Αλ ηα κέηξα εθπιήξσζαλ ην ζθνπφ 

ηνπο, ηα αίξεη. 

2. Σν ίδην κπνξεί λα πξάμεη θαη γηα ηα ζεξαπεπηηθά κέηξα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 123 παξ. 2. 

3. Σν δηθαζηήξην αληηθαζηζηά ηα αλακνξθσηηθά κέηξα κε ζεξαπεπηηθά, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2. 

4. Ζ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ αληηθαηάζηαζεο ή άξζεο ησλ αλακνξθσηηθψλ ή 

ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρεηαη απφ ην δηθαζηήξην ην αξγφηεξν κεηά ηελ πάξνδν ελφο 

έηνπο απφ ηελ επηβνιή ηνπο." 

  

 

Αρθρο: 125 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΑΜΟΡΦΧΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηάξθεηα κέηξσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΑΝΑΜΟΡΦΧΣΗΚΑ Ή 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ, ΠΑΤΖ ΜΔΣΡΧΝ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Σα αλακνξθσηηθά κέηξα πνπ επέβαιε ην δηθαζηήξην παχνπλ απηνδηθαίσο, φηαλ ν 

αλήιηθνο ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί, κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, λα παξαηείλεη ηα κέηξα, ην πνιχ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 



εηθνζηνχ πξψηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ αλειίθνπ. 

2. Σα ζεξαπεπηηθά κέηξα επηηξέπεηαη λα παξαηαζνχλ θαη κεηά ην δέθαην φγδνν έηνο, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2, ην πνιχ κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ αλειίθνπ." 

  

 

Αρθρο: 126 

Ημ/νία: 12.07.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΠΟΗΝΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Αλήιηθνη πνηληθψο αλεχζπλνη 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΗ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). - Οη παξ. 2,3 ηνπ παξφληνο ηίζεληαη φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λ. 3860/2010 ΦΔΚ Α 111/12.7.2010 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ αμηφπνηλε πξάμε πνπ ηειέζηεθε απφ αλήιηθν νθηψ έσο δεθαηξηψλ εηψλ δελ 

θαηαινγίδεηαη ζε απηφλ. 

«2. ε αλήιηθν πνπ ηέιεζε αμηφπνηλε πξάμε ρσξίο λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ επηβάιινληαη κφλν αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα. 

3. ε αλήιηθν πνπ ηέιεζε αμηφπνηλε πξάμε θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπ επηβάιινληαη αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα, εθηφο αλ θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα επηβιεζεί πνηληθφο ζσθξνληζκφο θαηά ην επφκελν άξζξν.» 

  

 



Αρθρο: 127 

Ημ/νία: 12.07.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΠΟΗΝΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλήιηθνη πνηληθψο ππεχζπλνη 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΔΦΖΒΟΗ, 

ΧΦΡΟΝΗΜΟ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). - Ζ παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ λ. 3860/2010 ΦΔΚ Α 111/12.7.2010 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ επηβάιιεηαη κφλν ζε αλειίθνπο πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο, εθφζνλ ε πξάμε ηνπο, αλ ηελ 

ηεινχζε ελήιηθνο, ζα ήηαλ θαθνχξγεκα θαη εκπεξηέρεη ζηνηρεία βίαο, ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

δσήο ή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ή ηειείηαη θαη' επάγγεικα ή θαη' εμαθνινχζεζε. Ζ 

απφθαζε πξέπεη λα πεξηέρεη εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη γηαηί ηα αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα δελ θξίλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε επαξθή, ιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ 

ηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλειίθνπ.» 

2. ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νξίδεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ αλειίθνπ 

ζην θαηάζηεκα απηφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 54." 

  

 

Αρθρο: 128 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΠΗΒΟΛΖ ΔΠΗ ΠΣΑΗΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πηαίζκαηα αλειίθσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΠΣΑΗΜΑΣΑ, 

ΑΝΑΜΟΡΦΧΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΑΓΧΓΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"Αλ ε πξάμε πνπ ηέιεζε ν αλήιηθνο ζπληζηά πηαίζκα, εθαξκφδνληαη κφλν ηα 

αλακνξθσηηθά κέηξα ππφ ζηνηρεία α', β' θαη η' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 122." 

  

 

Αρθρο: 129 

Ημ/νία: 12.07.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ (ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΑΝΖΛΗΚΟΗ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απφιπζε ππφ φξν 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΑΠΟΛΤΖ ΤΠΟ ΟΡΟ, 

ΥΡΟΝΟ ΓΟΚΗΜΑΗΑ, ΑΝΑΚΛΖΖ ΑΠΟΛΤΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). - Σν εληφο "" ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3860/2010 ΦΔΚ Α 111/12.7.2010. 



  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Με ηε ιήμε ηνπ εκίζενο ηεο πνηλήο ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο 

λέσλ, ε νπνία έρεη επηβιεζεί, ην δηθαζηήξην απνιχεη ηνλ αλήιηθν, θαηά ηα νξηδφκελα 

παξαθάησ. ηελ απφθαζε γηα ηελ απφιπζε ππφ φξν νξίδεηαη ν ρξφλνο ηεο δνθηκαζίαο, πνπ 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ππφινηπν ηεο πνηλήο. 

2. Ζ απφιπζε ππφ φξν ρνξεγείηαη νπσζδήπνηε, εθηφο αλ θξηζεί κε εηδηθή αηηηνινγία φηη ε 

δηαγσγή ηνπ αλειίθνπ θαηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο θαζηζηά απνιχησο αλαγθαία ηε ζπλέρηζε 

ηεο θξάηεζήο ηνπ, γηα λα απνηξαπεί ε ηέιεζε απφ απηφλ λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο ππφ φξν απφιπζεο ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν θξαηείηαη ν 

αλήιηθνο ππνβάιιεη αίηεζε καδί κε έθζεζε ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

κφιηο ζπκπιεξσζεί ε έθηηζε ηνπ εκίζενο ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο. «Ο αλήιηθνο θιεηεχεηαη 

ππνρξεσηηθά δέθα ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαηά ηελ 

νπνία κπνξεί λα παξαζηεί απηνπξνζψπσο ή λα εθπξνζσπεζεί απφ ζπλήγνξν πνπ δηνξίδεη 

κε απιφ έγγξαθν ζεσξεκέλν, σο πξνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο, δηθεγφξν ή ηηο αξκφδηεο αξρέο.» 

3. Ζ απφιπζε ππφ φξν κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη πξηλ απφ ηελ έθηηζε ηνπ εκίζενο ηεο πνηλήο 

πνπ έρεη επηβιεζεί, κφλν γηα ζπνπδαίνπο ιφγνπο θαη εθφζνλ έρεη εθηηζεί πξαγκαηηθά ην έλα 

ηξίην απηήο. 

4. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ππφ φξν απφιπζεο, σο πνηλή πνπ εθηίζεθε ζεσξείηαη θαη απηή πνπ 

ππνινγίζηεθε επεξγεηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ απφιπζε ππφ φξν δελ 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί, αλ ν αλήιηθνο δελ έρεη παξακείλεη ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο 

λέσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην έλα ηξίην ηεο πνηλήο πνπ έρεη επηβιεζεί. 

5. ηνλ απνιπφκελν κπνξεί λα επηβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δνθηκαζίαο ηνπ 

ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαη ηδίσο ηνλ ηφπν δηακνλήο, ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ή ηελ παξαθνινχζεζε εγθεθξηκέλνπ απφ ην λφκν ζεξαπεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ςπρηθήο απεμάξηεζεο απφ λαξθσηηθέο ή άιιεο νηλνπλεπκαηψδεηο νπζίεο. 

ηνλ αιινδαπφ απνιπφκελν κπνξεί λα δηαηαρζεί θαη ε απέιαζε ηνπ ζηε ρψξα απφ ηελ 

νπνία πξνέξρεηαη, εθηφο αλ ε νηθνγέλεηά ηνπ δηακέλεη λνκίκσο ζηελ Διιάδα ή ε απέιαζή 

ηνπ είλαη αλέθηθηε. Αλ ν απνιπφκελνο παξαβηάζεη ηνπο φξνπο εθαξκφδεηαη αλαινγηθψο ην 

άξζξν 107. 

6. Αλ ν απνιπφκελνο θαηά ην ρξφλν δνθηκαζίαο ηνπ θαηαδηθαζζεί γηα θαθνχξγεκα ή 

πιεκκέιεκα απφ δφιν, ε απφιπζε αίξεηαη θαη εθαξκφδεηαη ην άξζξν 132. 

7. Αλ κεηά ηελ απφιπζε παξέιζεη ν ρξφλνο δνθηκαζίαο ηνλ νπνίν φξηζε ε απφθαζε ρσξίο 

λα γίλεη αλάθιεζε, ε πνηλή ζεσξείηαη φηη εθηίζεθε. 

8. Αξκφδην γηα ηελ απφιπζε ηνπ αλειίθνπ θαη ηελ αλάθιεζε ηεο ππφ φξν απφιπζεο είλαη 

ην Σξηκειέο Γηθαζηήξην Αλειίθσλ ζην Πιεκκειεηνδηθείν ηνπ ηφπνπ φπνπ εθηίεηαη ν 



πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ. 

9. Αλ αλήιηθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ 

γηα έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1729/1987, φπσο ηζρχεη, ή γηα έγθιεκα πνπ θέξεηαη φηη 

ηειέζηεθε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, παξαθνινχζεζε επηηπρψο 

εγθεθξηκέλν ζπκβνπιεπηηθφ πξφγξακκα θαη ππάξρεη δήισζε απφ ηνλ ππεχζπλν 

αλαγλσξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο ςπρηθήο απεμάξηεζεο φηη γίλεηαη δεθηφο ζε απηφ, ε 

παξαθνινχζεζε απηή ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν γηα πξφσξε απφιπζε ππφ φξν κε ηελ έλλνηα 

ηεο παξαγξάθνπ 3. Οη ππεχζπλνη ηνπ εθηφο θαηαζηήκαηνο πξνγξάκκαηνο ςπρηθήο 

απεμάξηεζεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ αλά δίκελν ηε δηθαζηηθή αξρή γηα ηε 

ζπλεπή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ ελ ιφγσ αλήιηθν ή γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα ηελ αδηθαηνιφγεηε δηαθνπή 

ηεο παξαθνινχζεζήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο αλαθαιείηαη ε ππφ φξν απφιπζε. 

10. Αλ ε αίηεζε γηα απφιπζε ππφ φξν δελ γίλεη δεθηή, λέα αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί 

κεηά δχν κήλεο απφ ηελ απφξξηςε, εθηφο αλ ππάξμνπλ λέα ζηνηρεία." 

  

 

Αρθρο: 130 

Ημ/νία: 12.07.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΠΟΤ ΤΜΠΛΖΡΧΑΝ ΣΟ ΓΔΚΑΣΟ 

ΔΒΓΟΜΟ ΔΣΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Δθδίθαζε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ έηνπο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΔΦΖΒΟΗ ΓΗΚΑΕΟΜΔΝΟΗ 

ΜΔΣΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ 17ΟΤ ΔΣΟΤ, ΔΠΗΒΟΛΖ ΔΛΑΣΣΧΜΔΝΖ 

ΠΟΗΝΖ, ΜΖ ΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Ή ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΔΡΓΑΗΑ, ΥΧΡΗΣΖ ΚΡΑΣΖΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). - Ζ παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ λ. 3860/2010 ΦΔΚ Α 111/12.7.2010. 

  



Κείμενο Αρθροσ 

«1. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 127 παξ. 1 εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο αλειίθνπο πνπ ηέιεζαλ 

αμηφπνηλε πξάμε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ πέκπηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 

εηζάγνληαη ζε δίθε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ έηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ηα αλακνξθσηηθά κέηξα παχνπλ απηνδηθαίσο φηαλ ν ππαίηηνο ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ 

πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε επηβνιή αλακνξθσηηθψλ ή 

ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ δελ είλαη επαξθήο θαη φηη ν πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα 

θξάηεζεο λέσλ, κνινλφηη αλαγθαίνο δελ είλαη πιένλ ζθφπηκνο, κπνξεί λα επηβάιεη ηελ 

πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πξάμε πνπ ηειέζηεθε, ειαηησκέλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 83.» 

2. Οη ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν δελ ζπλεπάγνληαη ζε θακία πεξίπησζε ηε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

ή ηελ παξαπνκπή ζε θαηάζηεκα εξγαζίαο. 

3. Καηά γεληθφ θαλφλα νη θαηάδηθνη απηνί θξαηνχληαη ρσξηζηά απφ άιινπο ελήιηθνπο 

θαηαδίθνπο." 

  

 

Αρθρο: 131 

Ημ/νία: 12.07.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Έλαξμε εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ έηνπο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ 

17ΟΤ ΔΣΟΤ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ Δ 

ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ, ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΟΗΝΖ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "θαηαδηθαζζείο".- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003) Ζ παξ. 2 ηνπ παξφληνο 

θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ λ. 3860/2010 ΦΔΚ Α 111/12.7.2010 θαη ε παξ. 3 

αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 2. 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ ν θαηαδηθαζκέλνο* ζε πεξηνξηζκφ ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ ζπκπιήξσζε 

ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, πξηλ αξρίζεη ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, ην 

δηθαζηήξην πνπ δίθαζε, αλ θξίλεη φηη ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ είλαη ζθφπηκνο, κπνξεί λα ηνλ 

αληηθαηαζηήζεη κε ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν. 

2.Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνπζα. 

"2" 3. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ." 

  

 

Αρθρο: 132 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΡΡΟΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πξξνή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΣΔΛΔΖ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ 

ΠΡΑΞΖ ΠΡΗΝ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ 17ΟΤ ΈΣΟΤ Ή ΤΡΡΟΖ, ΔΠΑΤΞΖΖ 

ΟΡΗΟΤ ΧΦΡΟΝΗΜΟΤ, ΣΔΛΔΖ ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ ΜΔΣΑ ΣΖ 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ 17ΟΤ ΔΣΟΤ, ΔΠΑΤΞΖΖ ΠΟΗΝΧΝ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Αλ ν θξαηνχκελνο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ δηαπξάμεη αμηφπνηλε πξάμε πξηλ 

ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή αλ ζπληξέμεη άιιε πεξίπησζε 

ζπξξνήο θαηά ην άξζξν 97, ην δηθαζηήξην επαπμάλεη ηελ πνηλή πνπ ηνπ είρε θαζνξίζεη κε 

ηελ πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ ρσξίο λα ππεξβεί ηα φξηα ηνπ άξζξνπ 54. 



2. Αλ ν θξαηνχκελνο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ δηαπξάμεη αμηφπνηλε πξάμε κεηά 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ: 

α) Δθφζνλ ε πνηλή πνπ πξνζδηνξίζζεθε γηα ηελ πξάμε απηή είλαη πξφζθαηξε θάζεηξμε, ην 

δηθαζηήξην επηβάιιεη ζπλνιηθή πνηλή θάζεηξμεο επαπμεκέλε. Ζ επαχμεζε ηεο θάζεηξμεο 

δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε απφ ην ήκηζπ ηεο πνηλήο πνπ είρε θαζνξίζεη ε πξνεγνχκελε 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 1. 

β) Αλ ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε γηα ηε λέα πξάμε είλαη επηφηεξε απφ ηελ πξφζθαηξε 

θάζεηξμε, ην δηθαζηήξην επαπμάλεη ηελ πνηλή πνπ είρε θαζνξίζεη κε πξνεγνχκελε απφθαζε, 

φρη φκσο πέξα απφ ην αλψηαην φξην πεξηνξηζκνχ, ην νπνίν νξίδεηαη ζην άξζξν 54." 

  

 

Αρθρο: 133 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ ΜΔΣΔΦΖΒΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Νεαξνί ελήιηθεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ, ΠΟΗΝΔ Δ 

ΤΜΠΛΖΡΧΑΝΣΔ ΣΟ 17ν ΟΥΗ ΚΑΗ ΣΟ 21ν ΔΣΟ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη πνηλή ειαηησκέλε (άξζξν 83) ζε φπνηνλ, θαηά ην ρξφλν 

πνπ ηέιεζε αμηφπνηλε πξάμε, είρε ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν, φρη φκσο θαη ην εηθνζηφ 

πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 130." 

  



 

Αρθρο: 134 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΥΑΣΖ ΠΡΟΓΟΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δζράηε πξνδνζία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΔΥΑΣΖ 

ΠΡΟΓΟΗΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηελ πεξ. Α) ηεο παξ. 1 θαη ηηο πεξ. α) θαη β) ηεο παξ. 2 ηνπ 

παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα 

ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,). ** Σν ηζρχνλ θείκελν πνπ κεηαγισηηίζηεθε 

αλαθέξεη ηνλ "Βαζηιέα" θαη ηε "βαζηιηθή εμνπζία". χκθσλα, φκσο, κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 

10/1975, φπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο αλαθέξεηαη ν Βαζηιέαο, λνείηαη ν πξφεδξνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο.*** Ζ ζαλαηηθή πνηλή έρεη ήδε θαηαξγεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ 

λ. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: "Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θ α η α ξ 

γ ε ί η α η. Οπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε 

απνθιεηζηηθψο ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, λνείηαη φηη απεηιείηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. 

Αλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ πξνβιέπεηαη δηαδεπθηηθψο κε άιιε πνηλή, λνείηαη φηη απεηιείηαη κ 

φ λ ν ε ηειεπηαία". Πξβι. θαη ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΗΒΛΗΟ: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ 

1. Σηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο ή πξφζθαηξεο θάζεηξμεο: Α) φπνηνο απνπεηξάηαη λα 

απνζηεξήζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο** ή απηφλ πνπ αζθεί 

ηελ πξνεδξηθή εμνπζία** απφ ηελ εμνπζία πνπ έρνπλ θαηά ην χληαγκα,* Β) φπνηνο 

απνπεηξάηαη κε ζσκαηηθή βία ή κε απεηιέο ζσκαηηθήο βίαο: 

α) λα παξεκπνδίζεη θάπνηoλ απ' απηνχο απφ ηελ άζθεζε ηεο ζπληαγκαηηθήο εμνπζίαο ηνπ ή 

λα ηνλ εμαλαγθάζεη λα επηρεηξήζεη πξάμε πνπ απνξξέεη απφ απηή ηελ εμνπζία θαη β) λα 



κεηαβάιιεη ην πνιίηεπκα ηνπ Κξάηνπο. 

2. Με ηζφβηα ή πξφζθαηξε θάζεηξμε ηηκσξείηαη φπνηνο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ: α) επηρεηξεί κε βία ή απεηιή βίαο ή κε ζθεηεξηζκφ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπ σο νξγάλνπ ηνπ Κξάηνπο λα θαηαιχζεη ή λα αιινηψζεη ή λα θαηαζηήζεη 

αλελεξγφ, δηαξθψο ή πξνζθαίξσο, ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ιατθή 

θπξηαξρία ή ζεκειηψδεηο αξρέο ή ζεζκνχο ηνπ πνιηηεχκαηνο απηνχ,* β) επηρεηξεί κε ηα κέζα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην θαη κε ηξφπν πξφζθνξν λα δηαηαξάμεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο, λα απνζηεξήζεη ή λα παξαθσιχζεη ηε Βνπιή, ηελ 

Κπβέξλεζε ή ηνλ Πξσζππνπξγφ απφ ηελ ελάζθεζε ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπο παξέρεη ην 

χληαγκα ή λα ηνπο εμαλαγθάζεη λα εθηειέζνπλ ή λα παξαιείςνπλ πξάμεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ εμνπζία απηή,* 

γ) αζθεί ή άζθεζε ηελ εμνπζία πνπ ν ίδηνο ή άιινο θαηέβαιε κε ηνπο ηξφπνπο θαη κε ηα 

κέζα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν απηφ. 

3. Οπνηνο απνπεηξάηαη λα ζαλαηψζεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ή εθείλνλ πνπ αζθεί 

ηελ πξνεδξηθή εμνπζία ηηκσξείηαη κε [ζάλαην ή]*** ηζφβηα θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 134Α 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Θεκειηψδεηο αξρέο θαη ζεζκνί ηνπ Πνιηηεχκαηνο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΔΥΑΣΖ 

ΠΡΟΓΟΗΑ, ΔΝΝΟΗΑ ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ ΑΡΥΧΝ ΚΑΗ ΘΔΜΧΝ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α), β), γ), δ), ε) θαη ζη) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,). 

  



Κείμενο Αρθροσ 

Θεκειηψδεηο αξρέο θαη ζεζκνί ηνπ πνιηηεχκαηνο ζεσξνχληαη ζην πιαίζην 

ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ: α) ε αλάδεημε ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Κξάηνπο κε 

εθινγή,* β) ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ λα εθιέγεη ηε Βνπιή κε γεληθέο, άκεζεο, 

ειεχζεξεο, ίζεο θαη κπζηηθέο ςεθνθνξίεο κέζα ζηα ζπληαγκαηηθά ρξνληθά 

πιαίζηα,* γ) ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο,* δ) ε αξρή ηνπ 

πνιπθνκκαηηζκνχ,* ε) ε αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζην χληαγκα,* ζη) ε αξρή ηεο δέζκεπζεο ηνπ λνκνζέηε απφ ην χληαγκα θαη 

ηεο εθηειεζηηθήο θαη ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο απφ ην χληαγκα θαη ηνπο 

λφκνπο,* δ) ε αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο, θαη ε) ε γεληθή ηζρχο θαη πξνζηαζία 

ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπεη ην χληαγκα. 

  

 

Αρθρο: 134Β 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΔΥΑΣΖ 

ΠΡΟΓΟΗΑ, ΑΣΗΜΧΡΗΗΑ ΤΜΜΔΣΑΥΟΝΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Γελ ηηκσξνχληαη σο ζπκκέηνρνη ζηηο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 134 δεκφζηνη ππάιιεινη ή 

ιεηηνπξγνί, πνπ άζθεζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο φζν δηήξθεζε ν ζθεηεξηζκφο ηεο ιατθήο 

θπξηαξρίαο ή ε παξάλνκε θαηάιπζε, ε κεηαβνιή ή ε αδξάλεηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο, αλ ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ήηαλ αλαγθαία απνθιεηζηηθψο γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο θαη δελ έγηλε κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο 

απφ ηνπο ζθεηεξηζηέο ηεο. 



  

 

Αρθρο: 135 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΥΑΣΖ ΠΡΟΓΟΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο εζράηεο πξνδνζίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΔΥΑΣΖ 

ΠΡΟΓΟΗΑ, ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ, ΤΝΧΜΟΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο δεκφζηα ή κε ηε δηάδνζε εγγξάθσλ, εηθφλσλ ή παξαζηάζεσλ πξνθαιεί κε 

πξφζεζε ή πξνζπαζεί λα δηεγείξεη άιινπο ζην λα επηρεηξήζνπλ πξάμεηο απφ εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 134 ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. 

2. Όπνηνο ζπλσκνηεί κε άιινλ κε ζθνπφ λα εθηειέζνπλ πξάμε απφ εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 134 ή κε ζπλελλνήζεηο κε μέλε θπβέξλεζε πξνπαξαζθεπάδεη ηελ 

εθηέιεζε κηαο απ' απηέο ηηο πξάμεηο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. 

3. Οπνηαδήπνηε άιιε πξνπαξαζθεπαζηηθή ελέξγεηα κε πξφζεζε κηαο απφ ηηο αλαθεξφκελεο 

ζην άξζξν 134 πξάμεηο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

4. πλσκνζία ππάξρεη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ζπλαπνθαζίζνπλ λα ηειέζνπλ πξάμε 

εζράηεο πξνδνζίαο ή αλαιάβνπλ ακνηβαία ππνρξέσζε λα ηειέζνπλ ηέηνηα πξάμε. 

  

 

Αρθρο: 135Α 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΔ ΕΧΖ ΦΟΡΔΧΝ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΧΝ 



ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιέο θαηά ηεο δσήο θνξέσλ πνιηηεηαθψλ ιεηηνπξγεκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΠΡΟΒΟΛΔ 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ ΣΟΤ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ, ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΒΟΤΛΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΧΝ ΣΟΤ Ή ΑΡΥΖΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο απνπεηξάηαη λα ζαλαηψζεη ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ή ηνπο 

λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ή αξρεγφ θφκκαηνο πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο 

Βνπιήο, ηηκσξείηαη κε ηζφβηα θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 136 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΥΑΣΖ ΠΡΟΓΟΗΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΠΡΟΒΟΛΔ 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ ΣΟΤ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ, ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΒΟΤΛΖ Ή 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΧΝ ΣΟΤ Ή ΑΡΥΖΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ, ΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 135, ην δηθαζηήξην κπνξεί, καδί κε ηελ πνηλή ηεο θπιάθηζεο, 

λα επηβάιεη θαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (άξζξν 61). Αλ απηφο πνπ 

θαηαδηθάζηεθε είλαη αιινδαπφο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη θαη ηελ απέιαζή ηνπ 



απφ ην θξάηνο (άξζξν 74). 

  

 

Αρθρο: 137 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΔΥΑΣΖ 

ΠΡΟΓΟΗΑ, ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ ΣΟΤ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ, ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

ΒΟΤΛΖ Ή ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΧΝ ΣΟΤ Ή ΑΡΥΖΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ, ΑΣΗΜΧΡΖΗΑ 

ΛΟΓΧ ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ, ΜΔΗΧΖ Ή ΑΣΗΜΧΡΖΗΑ ΠΟΗΝΖ ΛΟΓΧ ΤΜΒΟΛΖ 

ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 134 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 135, ν δξάζηεο κέλεη 

αηηκψξεηνο, αλ κε δηθή ηνπ ζέιεζε παξεκπφδηζε ηελ επέιεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ 

επηδίσμε κε ηελ πξάμε ηνπ. 

2. Αλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 134 ν δξάζηεο ζπληέιεζε απνθαζηζηηθά ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο, ηηκσξείηαη κε πνηλή κεησκέλε. Σν 

δηθαζηήξην φκσο κπνξεί, εθηηκψληαο ειεχζεξα φιεο ηηο πεξηζηάζεηο, λα θξίλεη ηελ πξάμε 

ηνπ αηηκψξεηε. 

  

 

Αρθρο: 137Α 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΒΑΑΝΗΣΖΡΗΑ 



  

Σίηλος Αρθροσ 

Βαζαληζηήξηα θαη άιιεο πξνζβνιέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, 

ΒΑΑΝΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηεο παξ. 1 θαη ηηο πεξ. α) θαη β) ηεο παξ. 3 

ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, 

γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,). ** Απφ παξαδξνκή ηνπ λνκνζέηε δελ 

ηέζεθε ε αλησλπκία "ην" κεηά ηνλ ζχλδεζκν "λα" [βι. δηφξζσζε ζθαικάησλ (Α΄ 

82/20.6.1986, αξηζ. 6)]. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Τπάιιεινο ή ζηξαηησηηθφο, ζηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ε δίσμε ή ε αλάθξηζε ή 

ε εμέηαζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ή πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ή ε εθηέιεζε πνηλψλ ή ε 

θχιαμε ή ε επηκέιεηα θξαηνπκέλσλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε, εάλ ππνβάιιεη ζε 

βαζαληζηήξηα θαηά ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

εμνπζία ηνπ κε ζθνπφ: α) λα απνζπάζεη απφ απηφ ή απφ ηξίην πξφζσπν νκνινγία, 

θαηάζεζε, πιεξνθνξία ή δήισζε ηδίσο απνθήξπμεο ή απνδνρήο πνιηηηθήο ή άιιεο 

ηδενινγίαο* β) λα ην** ηηκσξήζεη,* γ) λα εθθνβίζεη απηφ ή ηξίηα πξφζσπα. 

Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ππάιιεινο ή ζηξαηησηηθφο, πνπ κε εληνιή ησλ πξντζηακέλσλ 

ηνπ ή απηνβνχισο ζθεηεξίδεηαη ηέηνηα θαζήθνληα θαη ηειεί ηηο πξάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ. 

2. Βαζαληζηήξηα ζπληζηνχλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θάζε κεζνδεπκέλε 

πξφθιεζε έληνλνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ ή ζσκαηηθήο εμάληιεζεο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ή 

ςπρηθνχ πφλνπ ηθαλνχ λα επηθέξεη ζνβαξή ςπρηθή βιάβε, θαζψο θαη θάζε παξάλνκε 

ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ, λαξθσηηθψλ ή άιισλ θπζηθψλ ή ηερληθψλ κέζσλ κε ζθνπφ λα 

θάκςνπλ ηε βνχιεζε ηνπ ζχκαηνο. 

3. σκαηηθή θάθσζε, βιάβε ηεο πγείαο, άζθεζε παξάλνκεο ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο 

θαη θάζε άιιε ζνβαξή πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, πνπ ηειείηαη απφ ηα 

πξφζσπα, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ πξνβιέπεη ε παξ.1, εθφζνλ δελ 

ππάγεηαη ζηελ έλλνηα ηεο παξ. 2, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ, αλ δελ 

ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε. Χο πξνζβνιέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο 

ζεσξνχληαη ηδίσο: α) ε ρξεζηκνπνίεζε αληρλεπηή αιήζεηαο,* β) ε παξαηεηακέλε 

απνκφλσζε,* γ) ε ζνβαξή πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο. 



4. Γελ ππάγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ απηνχ πξάμεηο ή ζπλέπεηεο ζπκθπείο πξνο ηε 

λφκηκε εθηέιεζε πνηλήο ή άιινπ λφκηκνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ή πξνο άιιν λφκηκν 

κέηξν δηθνλνκηθνχ θαηαλαγθαζκνχ. 

  

 

Αρθρο: 137Β 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΒΑΑΝΗΣΖΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΒΑΑΝΗΜΟ 

ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ, ΓΗΑΚΔΚΡΗΜΔΝΔ 

ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α), β) θαη γ) ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οη πξάμεηο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ηηκσξνχληαη κε θάζεηξμε 

ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ: 

α) αλ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ή ηξφπνη ζπζηεκαηηθνχ βαζαληζκνχ, ηδίσο θηππήκαηα ζηα 

πέικαηα ηνπ ζχκαηνο (θάιαγγα) ή ειεθηξνζφθ ή εηθνληθή εθηέιεζε ή παξαηζζεζηνγφλεο 

νπζίεο,* 

β) αλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε ηνπ ζχκαηνο,* 

γ) αλ ν δξάζηεο ηειεί ηηο πξάμεηο θαηά ζπλήζεηα ή θξίλεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο ηέιεζεο σο 

ηδηαηηέξσο επηθίλδπλνο,* 

δ) αλ ν ππαίηηνο σο πξντζηάκελνο έδσζε ηελ εληνιή ηέιεζεο ηεο πξάμεο. 



2. Σηκσξνχληαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 έηε νη πξάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, 

φηαλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο β, γ θαη δ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

3. Αλ νη πξάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ επέθεξαλ ην ζάλαην ηνπ ζχκαηνο επηβάιιεηαη 

ηζφβηα θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 137Γ 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΟΗΝΔ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξεπφκελεο πνηλέο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΒΑΑΝΗΜΟ 

ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ 

ΠΟΗΝΔ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Καηαδίθε γηα πξάμεηο ησλ άξζξσλ 137Α θαη 137Β ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηε απνζηέξεζε 

ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, δηαξθή ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε ηζφβηα θάζεηξμε, δεθαεηή 

ηνπιάρηζηνλ ζε πεξίπησζε θάζεηξμεο θαη πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ ζε πεξίπησζε θπιάθηζεο, 

εθφζνλ άιιε δηάηαμε δελ πξνβιέπεη βαξχηεξε απνζηέξεζε. Δπίζεο ζπλεπάγεηαη 

αληθαλφηεηα απφθηεζεο ησλ ηδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε 1 ηνπ άξζξνπ 

63, δηαξθή ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε θάζεηξμε θαη δεθαεηή ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ζε 

θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 137Γ 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΚΖ (ΠΟΗΝ ΓΗΚ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔΤΜΑΣΟ, ΒΑΑΝΗΜΟ 

ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ, ΑΡΖ ΣΟΤ 

ΑΓΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ, ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΚΖ, ΠΡΟΣΑΓΖ, 

ΔΝΑΡΞΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ, ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΣΟΤ ΠΑΘΟΝΣΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Καηάζηαζε αλάγθεο νπδέπνηε απνθιείεη ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 

137Α θαη 137Β. 

2. Πξνζηαγή πξντζηακέλνπ, πνπ αθνξά ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 137Α θαη 137Β νπδέπνηε 

απνθιείεη ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηνπο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ νη πξάμεηο ησλ άξζξσλ 137Α θαη 137Β, ηεινχληαη ππφ θαζεζηψο 

ζθεηεξηζκνχ ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ε πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο αξρίδεη κφιηο 

απνθαηαζηαζεί ε λφκηκε εμνπζία. 

4. Ο παζψλ ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 137Α θαη 137Β δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ην 

δξάζηε θαη απφ ην δεκφζην, νη νπνίνη επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ, απνδεκίσζε γηα ηηο δεκίεο 

πνπ ππέζηε θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε. 

  

 

Αρθρο: 138 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 



Δπηβνπιή ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ 

ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ, ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ, ΑΣΗΜΧΡΖΗΑ ΛΟΓΧ 

ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ Ή ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

τόλια 

* Ζ ζαλαηηθή πνηλή έρεη ήδε θαηαξγεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 

207/26.12.1993), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: "Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θ α η α ξ γ ε ί η α η. Οπνπ 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε απνθιεηζηηθψο ε πνηλή 

ηνπ ζαλάηνπ, λνείηαη φηη απεηιείηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. Αλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ 

πξνβιέπεηαη δηαδεπθηηθψο κε άιιε πνηλή, λνείηαη φηη απεηιείηαη κ φ λ ν ε ηειεπηαία". Πξβι. 

θαη ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ 

1. ΄Οπνηνο επηρεηξεί κε ζσκαηηθή βία ή κε απεηιέο ζσκαηηθήο βίαο λα απνζπάζεη απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο έδαθνο πνπ αλήθεη ζ' απηφ ή λα ζπγρσλεχζεη έδαθνο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ζε άιιε πνιηηεία, ηηκσξείηαη κε ζάλαην*. 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 135 θαη 137 έρνπλ θαη εδψ εθαξκνγή. 

  

 

Αρθρο: 139 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιή ελαληίνλ ηεο δηεζλνχο εηξήλεο ηεο ρψξαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΗΡΖΝΖ 



τόλια 

* Ζ ζαλαηηθή πνηλή έρεη ήδε θαηαξγεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 

207/26.12.1993), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: "Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θ α η α ξ γ ε ί η α η. Οπνπ 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε απνθιεηζηηθψο ε πνηλή 

ηνπ ζαλάηνπ, λνείηαη φηη απεηιείηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. Αλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ 

πξνβιέπεηαη δηαδεπθηηθψο κε άιιε πνηλή, λνείηαη φηη απεηιείηαη κ φ λ ν ε ηειεπηαία". Πξβι. 

θαη ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ζπλελλνείηαη ή δηαπξαγκαηεχεηαη κε μέλε θπβέξλεζε κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη 

πφιεκν ή ερζξνπξαμίεο ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ή θάπνηνπ ζπκκάρνπ ηνπ, 

ηηκσξείηαη κε ηζφβηα ή πξφζθαηξε θάζεηξμε. 

2. Αλ εμαηηίαο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ μέζπαζε πξαγκαηηθά ν πφιεκνο ή άξρηζαλ νη 

ερζξνπξαμίεο ηηκσξείηαη κε ηζφβηα θάζεηξμε [ή κε ζάλαην]*. 

  

 

Αρθρο: 140 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΔΚΘΔΖ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ 

ΠΟΛΔΜΟΤ Ή ΔΥΘΡΟΠΡΑΞΗΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε πξάμεηο ερζξηθέο, πνπ ε θπβέξλεζε δελ ηηο εγθξίλεη ή κε κεραλνξξαθίεο εθζέηεη 

κε πξφζεζή ηνπ ην ειιεληθφ θξάηνο ή θάπνην ζχκκαρφ ηνπ ζε θίλδπλν πνιέκνπ ή 

ερζξνπξαμηψλ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. Αλ εμαηηίαο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ 

μέζπαζε πξαγκαηηθά ν πφιεκνο ή άξρηζαλ νη ερζξνπξαμίεο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ. 

  



 

Αρθρο: 141 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΔΚΘΔΖ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ 

ΑΝΣΗΠΟΗΝΧΝ Ή ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΦΗΛΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε πξφζεζή ηνπ θαη κε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο εθζέηεη ην ειιεληθφ θξάηνο ή 

ζχκκαρφ ηνπ ή θαηνίθνπο ηνπο ζε θίλδπλν αληηπνίλσλ ή εθζέηεη ζε θίλδπλν δηαηάξαμεο ηηο 

θηιηθέο ζρέζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ή ζπκκάρνπ ηνπ κε μέλν θξάηνο, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ κέρξη ηξηψλ εηψλ. Αλ ηα αληίπνηλα επήιζαλ πξαγκαηηθά εμαηηίαο 

ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 142 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Ή ΔΚΘΔΖ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΠΟΛΔΜΟΤ Ή ΔΥΘΡΟΠΡΑΞΗΧΝ Ή 

ΑΝΣΗΠΟΗΝΧΝ Ή ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΦΗΛΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ, ΠΡΑΞΔΗ ΜΔ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 



Όπνηνο απφ ακέιεηα έγηλε ππαίηηνο θάπνηαο απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 139 - 141 

ηηκσξείηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 139 θαη 140, κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 141 κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. 

  

 

Αρθρο: 143 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΝ ΔΥΘΡΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

ηξαηησηηθή ππεξεζία ζηνλ ερζξφ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΟΝ ΔΥΘΡΟ 

τόλια 

* "θέξεη", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.** Ζ ζαλαηηθή πνηλή έρεη ήδε θαηαξγεζεί κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 

"Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θ α η α ξ γ ε ί η α η. Οπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη γηα 

νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε απνθιεηζηηθψο ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, λνείηαη φηη απεηιείηαη ε 

πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. Αλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ πξνβιέπεηαη δηαδεπθηηθψο κε άιιε 

πνηλή, λνείηαη φηη απεηιείηαη κ φ λ ν ε ηειεπηαία". Πξβι. θαη ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

παξφληνο θψδηθα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ο Έιιελαο ππήθννο πνπ ζε θαηξφ πνιέκνπ θαηά ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ππεξεηεί ζε 

ερζξηθφ ζηξαηφ ή παίξλεη* φπια θαηά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ή ησλ ζπκκάρσλ ηεο, 

ηηκσξείηαη [κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή]** κε ηζφβηα θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 144 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ ΔΥΘΡΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπνζηήξημε ηεο πνιεκηθήο δχλακεο ηνπ ερζξνχ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΔΜΗΚΧΝ 

ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΣΟΤ ΔΥΘΡΟΤ 

τόλια 

* Ζ ζαλαηηθή πνηλή έρεη ήδε θαηαξγεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 

207/26.12.1993), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: "Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θ α η α ξ γ ε ί η α η. Οπνπ 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε απνθιεηζηηθψο ε πνηλή 

ηνπ ζαλάηνπ, λνείηαη φηη απεηιείηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. Αλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ 

πξνβιέπεηαη δηαδεπθηηθψο κε άιιε πνηλή, λνείηαη φηη απεηιείηαη κ φ λ ν ε ηειεπηαία". Πξβι. 

θαη ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο θψδηθα.** "επηηήδεηα", θαηά ην θείκελν ηεο 

θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ζρεηηθά κε πφιεκν πνπ μέζπαζε ή πνπ επίθεηηαη θαηά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο 

ελεξγεί παξάλνκα θαη ελ γλψζεη, κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο πνιεκηθέο δπλάκεηο 

ηνπ ερζξνχ ή λα βιάςεη ηηο πνιεκηθέο δπλάκεηο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ή ησλ ζπκκάρσλ 

ηεο, ηηκσξείηαη [κε πνηλή ζαλάηνπ ή]* κε ηζφβηα θάζεηξμε. 

2. Ο μέλνο ππήθννο πνπ παξέρεη ζηνλ ερζξφ ηα απαξαίηεηα** γηα πφιεκν ή δάλεην, δελ 

ηηκσξείηαη, εθηφο αλ, θαηά ην ρξφλν ηεο πξάμεο, θαηνηθνχζε ζηελ Διιάδα ή ζε έδαθνο 

θαηερφκελν απφ ηελ Διιάδα, ή αλ φζα έδσζε ζηνλ ερζξφ πξνέξρνληαη απφ απηά ηα εδάθε. 

3. Όπνηνο ζε έδαθνο ηνπ θξάηνπο πνπ ζε θαηξφ πνιέκνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ερζξηθή 

επηδξνκή ή θαηάιεςε επλνεί ηηο πνιηηηθέο βιέςεηο ηνπ ερζξνχ πάλσ ζ'απηφ ην έδαθνο ή 

ελεξγεί ελ γλψζε κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πίζηε ησλ πνιηηψλ πξνο ην ειιεληθφ 

θξάηνο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε ηζφβηα ή πξφζθαηξε. 

  

 

Αρθρο: 145 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΑΖ ΤΜΒΑΔΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξάβαζε ζπκβάζεσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΤΜΒΑΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΛΔΜΟΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ζρεηηθά κε πφιεκν πνπ μέζπαζε ή πνπ επίθεηηαη θαηά ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο 

παξαιείςεη νιηθά ή κεξηθά λα εθηειέζεη ζχκβαζε πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ πνιεκηθψλ 

δπλάκεσλ ηεο πνιηηείαο ή ησλ ηπρφλ ζπκκάρσλ ηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. Αλ ε 

παξάιεηςε πξνήιζε απφ ακέιεηα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

2. Σα εγθιήκαηα απηά ηηκσξνχληαη κφλν κε αίηεζε ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο. 

  

 

Αρθρο: 146 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΑΖ ΜΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε κπζηηθψλ ηεο Πνιηηείαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΜΤΣΗΚΧΝ 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο κε πξφζεζή ηνπ θαη παξάλνκα παξαδίδεη ή αθήλεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ή 

ηε γλψζε άιινπ έγγξαθα, ζρέδηα ή άιια πξάγκαηα ή εηδήζεηο πνπ ηα ζπκθέξνληα ηεο 

πνιηηείαο ή ησλ ζπκκάρσλ ηεο επηβάιινπλ λα ηεξεζνχλ απφξξεηα απέλαληη ζε μέλε 

θπβέξλεζε, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

2. ε θαηξφ πνιέκνπ ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε ηζφβηα ή πξφζθαηξε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ 

δέθα εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 147 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΑΖ ΜΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΜΤΣΗΚΧΝ, 

ΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο γίλεηαη απφ ακέιεηα ππαίηηνο θάπνηαο απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξνεγνχκελν άξζξν, αλ απηά ηα ζρέδηα, ηα έγγξαθα, ηα πξάγκαηα ή νη εηδήζεηο ηνχ είλαη 

εκπηζηεπκέλα ππεξεζηαθψο ή ηνχ είλαη πξνζηηά ράξε ζηε δεκφζηα ππεξεζία ηνπ ή ράξε ζε 

εληνιή ηεο αξρήο ή ηα έκαζε ιφγσ κηαο ζχκβαζεο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

145 ηνπ Κψδηθα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 148 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΚΟΠΔΗΑ 



  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηαζθνπεία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΚΑΣΑΚΟΠΔΗΑ 

τόλια 

* Ζ ζαλαηηθή πνηλή έρεη ήδε θαηαξγεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 

207/26.12.1993), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: "Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θ α η α ξ γ ε ί η α η. Οπνπ 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε απνθιεηζηηθψο ε πνηλή 

ηνπ ζαλάηνπ, λνείηαη φηη απεηιείηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. Αλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ 

πξνβιέπεηαη δηαδεπθηηθψο κε άιιε πνηλή, λνείηαη φηη απεηιείηαη κ φ λ ν ε ηειεπηαία". Πξβι. 

θαη ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο κε πξφζεζε θαη παξάλνκα πεηπραίλεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ ή ζηε 

γλψζε ηνπ αληηθείκελα ή εηδήζεηο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 146 ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

2. Αλ φκσο ν ππαίηηνο ελήξγεζε κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα αλσηέξσ αληηθείκελα ή 

εηδήζεηο γηα λα ηα δηαβηβάζεη ζε άιινλ ή λα ηα αλαθνηλψζεη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθζέζνπλ ζε θίλδπλν ην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο θαη ηδίσο ηελ αζθάιεηά ηνπ ή θάπνηνπ απφ 

ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θάζεηξμεο θαη ζε θαηξφ πνιέκνπ, κε ηζφβηα 

θάζεηξμε [ή ζάλαην]*. 

  

 

Αρθρο: 149 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΗΚΟΝΧΝ Ή 

ΥΔΓΗΧΝ, ΟΥΤΡΧΔΧΝ, ΔΡΓΧΝ, ΣΟΠΧΝ ΚΛΠ., ΠΡΟΔΛΔΤΖ Δ 



ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟΤ ΥΧΡΟΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο: α) ρσξίο δηθαίσκα θαηαξηίδεη εηθφλεο ή ζρέδηα νρπξψζεσλ, πινίσλ, δξφκσλ, 

θαηαζηεκάησλ ή άιισλ έξγσλ ή ζηξαηησηηθψλ ηφπσλ ή β) γηα ην ζθνπφ απηφ, κπαίλεη 

θξπθά ή κε απάηε ζηα κέξε απηά, αλ ε πξνζέιεπζε εθεί απαγνξεχεηαη ζην θνηλφ, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα απφ εηδηθή 

δηάηαμε. 

2. Όπνηνο εηζέξρεηαη ζηα πην πάλσ κέξε θξπθά ή κε απάηε, ηηκσξείηαη γη' απηφ θαη κφλν κε 

θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 150 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΝΟΘΔΤΖ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Νφζεπζε απνδεηθηηθψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΝΟΘΔΤΖ Ή ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

Ή ΑΠΟΚΡΤΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΚΡΑΣΗΚΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε πξφζεζε λνζεχεη, θαηαζηξέθεη ή θξχβεη έγγξαθα ή άιια αληηθείκελα πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ απφδεημε δηθαησκάησλ ή ηελ ππνζηήξημε ζπκθεξφλησλ 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ή ζπκκάρνπ ηνπ απέλαληη ζε άιιν θξάηνο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 151 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΣΖΣΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηάρξεζε πιεξεμνπζηφηεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΚΑΣΑΥΡΖΖ 

ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΣΖΣΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο σο πιεξεμνχζηνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ή ζπκκάρνπ ηνπ, δηεμάγεη κε θάπνηα άιιε 

θπβέξλεζε ππνζέζεηο ηνπ εληνιέα ηνπ κε πξφζεζε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα 

πξνθχςεη βιάβε γηα ηνλ εληνιέα, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 152 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΟΗΝΔ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεληθή δηάηαμε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΓΟΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Δ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Ή ΔΚΘΔΖ Δ 

ΚΗΝΓΤΝΟ ΠΟΛΔΜΟΤ Ή ΔΥΘΡΟΠΡΑΞΗΧΝ Ή ΑΝΣΗΠΟΗΝΧΝ Ή ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ 

ΦΗΛΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ, ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ, ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΜΤΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ, ΚΑΣΑΚΟΠΔΗΑ, ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΗΚΟΝΧΝ Ή ΥΔΓΗΧΝ 

  



Κείμενο Αρθροσ 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 142, 145, 147, 148, 149, ην δηθαζηήξην κπνξεί καδί κε ηε 

θπιάθηζε λα επηβάιεη θαη ζηέξεζε ησλ αμησκάησλ θαη ζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

63, αξηζ. 1. 

  

 

Αρθρο: 153 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΣΑ ΞΔΝΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΑΡΥΖΓΟΤ ΣΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιή θαηά μέλνπ θξάηνπο θαη ηνπ αξρεγνχ ηνπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΞΔΝΧΝ ΚΡΑΣΧΝ, ΔΥΑΣΖ 

ΠΡΟΓΟΗΑ ΚΑΣΑ ΞΔΝΟΤ ΚΡΑΣΟΤ, ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΑΡΥΖΓΟΤ ΞΔΝΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ, ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΗΜΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε ιέμε "θπιάθηζε" ηεο παξ. 1, "ακνηβαηφηεηα" ηεο παξ. 2 

θαη "κήλεο" ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη 

άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ηελ ηειεία (.). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΞΔΝΧΝ ΚΡΑΣΧΝ 

1. α) Όπνηνο γίλεηαη ππαίηηνο κηαο απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 134 θαη 135 θαηά μέλνπ 

θξάηνπο πνπ βξίζθεηαη ζε εηξήλε κε ηελ Διιάδα θαη είλαη αλαγλσξηζκέλν απ' απηήλ, θαζψο 

θαη β) φπνηνο κε πξφζεζε βηαηνπξαγεί ή απνπεηξάηαη βηαηνπξαγία θαηά ηνπ αξρεγνχ μέλνπ 

θξάηνπο πνπ βξίζθεηαη ζε εηξήλε κε ηελ Διιάδα θαη είλαη αλαγλσξηζκέλν απ' απηήλ, θαζψο 

θαη φπνηνο πξνζβάιιεη δεκφζηα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ ηηκή ηνπ, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε.* Ζ ηηκσξία επηβάιιεηαη αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη απφ άιιε δηάηαμε λφκνπ κε 

βαξχηεξε πνηλή, αλ ε ακνηβαηφηεηα είλαη εμαζθαιηζκέλε, ηφζν θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο 



ηεο πξάμεο, φζν θαη φηαλ επηβάιιεηαη ε ηηκσξία. Ζ δίσμε αζθείηαη κφλν χζηεξα απφ 

αίηεζε ηεο μέλεο θπβέξλεζεο. 

2. Όπνηνο ζηελ Διιάδα γίλεηαη ππαίηηνο κηαο απφ ηηο πξάμεηο ηεο παξ.1, ππφ ζηνηρ. β' 

ελαληίνλ αξρεγνχ ηέηνηνπ μέλνπ θξάηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε ρψξα, 

ηηκσξείηαη αλεμάξηεηα απφ ακνηβαηφηεηα.* Καηαδηψθεηαη απηεπαγγέιησο αλ έγηλε ππαίηηνο 

βηαηνπξαγίαο ή απνπεηξάζεθε λα ηειέζεη ηέηνηα βηαηνπξαγία φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ. 

3. Οη πξνζβνιέο ηεο ηηκήο πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηφ ην άξζξν παξαγξάθνληαη κεηά έμη 

κήλεο.* Απφδεημε ηεο αιήζεηαο δελ επηηξέπεηαη. 

4. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1, ζηνηρ. α' ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 137. 

 

 

Αρθρο: 154 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΗΜΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιή ηεο ηηκήο δηπισκαηηθψλ αληηπξνζψπσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΞΔΝΧΝ ΚΡΑΣΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΔ 

ΚΑΣΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ, ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΓΚΛΖΖ Ή ΑΗΣΖΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο γίλεηαη ππαίηηνο κηαο απφ ηηο πξάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, παξ.1, ζηνηρ. β', 

ελαληίνλ πξεζβεπηή δηαπηζηεπκέλνπ ζηελ ειιεληθή πνιηηεία ή άιινπ δηπισκαηηθνχ 

αληηπξνζψπνπ μέλνπ θξάηνπο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ε πξάμε δελ 

ηηκσξείηαη κε απζηεξφηεξε πνηλή απφ άιιε δηάηαμε ηνπ λφκνπ. Ζ δίσμε αζθείηαη κφλν 

χζηεξα απφ έγθιεζε ηνπ παζφληνο ή αίηεζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. 

  



 

Αρθρο: 155 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΔΡΗΤΒΡΗΖ ΤΜΒΟΛΧΝ ΞΔΝΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιή ζπκβφισλ μέλνπ θξάηνπο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΞΔΝΧΝ ΚΡΑΣΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΖ 

ΤΜΒΟΛΧΝ, ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξ. 33 ηνπ λ. 2172/1993 

(Α΄ 207/26.12.1993). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο, γηα λα εθδειψζεη κίζνο ή πεξηθξφλεζε, αθαηξεί, θαηαζηξέθεη, παξακνξθψλεη ή 

ξππαίλεη ηελ επίζεκε ζεκαία ή έκβιεκα ηεο θπξηαξρίαο μέλνπ θξάηνπο, πνπ ηειεί ζε εηξήλε 

κε ηελ Διιάδα θαη είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ απηήλ ή δηαθφπηεη ή ερεηηθά παξεκπνδίδεη ηε 

δεκφζηα αλάθξνπζε ηνπ εζληθνχ ηνπ χκλνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξηο έμη κελψλ ή κε 

ρξεκαηηθή πνηλή, εθφζνλ ε ακνηβαηφηεηα είλαη εμαζθαιηζκέλε ηφζν θαηά ην ρξφλν 

εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, φζν θαη θαηά ην ρξφλν εθδίθαζήο ηεο. Ζ δίσμε αζθείηαη κφλν 

χζηεξα απφ αίηεζε ηεο μέλεο θπβέξλεζεο. 

  

 

Αρθρο: 156 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΖ ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΖΣΑ 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιή ηεο νπδεηεξφηεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΞΔΝΧΝ ΚΡΑΣΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΖ 

ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με θπιάθηζε ή κε ρξεκαηηθή πνηλή, ηηκσξείηαη φπνηνο παξαβηάδεη απαγνξεπηηθή δηαηαγή 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ "Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο" κε ζθνπφ λα ηεξεζεί ε νπδεηεξφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηνπ πνιέκνπ. Ζ 

δίσμε αζθείηαη κφλν χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο. 

  

 

Αρθρο: 157 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Βία θαηά πνιηηηθνχ ζψκαηνο ή ηεο Κπβέξλεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΒΗΑ Ή ΑΠΔΗΛΖ ΒΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΒΟΤΛΖ, 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ Ή ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ Ή ΑΡΥΖΓΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ Ή ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΧΝ, 

ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ, ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Ή ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ, ΠΔΡΗΫΒΡΗΖ ΒΟΤΛΖ Ή ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ, 

ΑΠΟΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΑΚΖΖ ΣΧΝ 



ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

Η. ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

1. Όπνηνο κε βία ή κε απεηιή βίαο επηβάιιεη ζηε Βνπιή ή ηελ Κπβέξλεζε ή ζε κέινο ηνπο 

ηελ εθηέιεζε, παξάιεηςε ή αλνρή πξάμεο πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπο ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ. Ζ ίδηα πνηλή επηβάιιεηαη αλ ε πξάμε ζηξέθεηαη θαηά 

αξρεγνχ αλαγλσξηζκέλνπ θαηά ηνλ θαλνληζκφ ηεο Βνπιήο πνιηηηθνχ θφκκαηνο. 

2. Ο ππαίηηνο ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ ελαληίνλ λνκαξρηαθψλ, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ή άιινπ ζπκβνπιίνπ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή κέινπο ηνπο ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

3. Οπνηνο δεκφζηα πεξηπβξίδεη ηε Βνπιή ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

κελψλ. Αλ ε πεξηχβξηζε ηειέζηεθε ελαληίνλ θάπνηνπ απφ ηα ζπκβνχιηα ηεο παξ.2, 

επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. Ζ πνηληθή δίσμε γίλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηεο 

Βνπιήο ή ηνπ πκβνπιίνπ. 

4. Σν δηθαζηήξην κπνξεί καδί κ' απηέο ηηο πνηλέο λα επηβάιεη θαη ζηέξεζε ησλ αμησκάησλ 

θαη ζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 63 αξηζ. 1. 

  

 

Αρθρο: 157Α 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΒΗΑ ΚΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Βία θαηά πνιηηηθνχ θφκκαηνο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΠΡΑΞΔΗ ΒΗΑ ΚΑΣΑ ΓΡΑΦΔΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ 

ΚΟΜΜΑΣΧΝ, ΥΡΖΖ ΟΠΛΟΤ, ΑΛΛΟΗΧΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ, ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΦΘΟΡΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 



1. Όπνηνο εθηειεί πξάμεηο βίαο θαηά γξαθείσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, εθηφο αλ ε πξάμε ηηκσξείηαη 

βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε. 

2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 167 έρεη εθαξκνγή θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε. 

3. Αλ κε ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ πξνθιεζεί 

θζνξέο, απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο δηαθεθξηκέλεο θαη επηζχξνπλ θαηά ηνπ ππαηηίνπ ηηο 

πνηλέο ηνπ άξζξνπ 382. 

  

 

Αρθρο: 158 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΝΟΘΔΤΖ ΔΚΛΟΓΖ Ζ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Νφζεπζε εθινγήο ή ςεθνθνξίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΝΟΘΔΤΖ ΔΚΛΟΓΖ Ή ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ, 

ΣΔΡΖΖ ΑΞΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΘΔΔΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε πξφζεζε πξνθαιεί ηελ παξαγσγή κε γλήζηνπ 

απνηειέζκαηνο ζε εθινγή ή ςεθνθνξία πνπ δηελεξγείηαη απφ ηε Βνπιή ή θάπνηα επηηξνπή 

ηεο, ή φπνηνο λνζεχεη ην γλήζην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο ή ηεο ςεθνθνξίαο ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

2. Ο ππαίηηνο θάπνηαο απφ ηηο πξάμεηο απηέο ζε εθινγή ή ςεθνθνξία πνπ δηελεξγείηαη απφ 

λνκαξρηαθφ, δεκνηηθφ, ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, ή άιιν ζπκβνχιην ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή 

θάπνηα επηηξνπή ηνπο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. 

3. Σν δηθαζηήξην κπνξεί καδί κε ηηο πνηλέο απηέο λα επηβάιεη θαη ζηέξεζε ησλ αμησκάησλ 

θαη ησλ ζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 63, αξηζ. 1. 

  



 

Αρθρο: 159 

Ημ/νία: 26.05.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γσξνδνθία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ, ΣΔΡΖΖ ΑΞΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΘΔΔΧΝ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 

3666/2008 (Α΄ 105/10.6.2008). - Ζ παξ. 4 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 2 

ηνπ λ. 3849/2010 ΦΔΚ Α 80/26.5.2010. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Όπνηνο ζρεηηθά κε θάπνηα εθινγή ή ςεθνθνξία πνπ δηελεξγείηαη απφ ηε Βνπιή ή 

θάπνηα επηηξνπή ηεο ή απφ λνκαξρηαθφ, δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ή επηηξνπή θάπνηνπ απφ απηά, πξνηείλεη, παξέρεη ή ππφζρεηαη ζε βνπιεπηή ή 

ζε ζχκβνπιν ησλ παξαπάλσ ζπκβνπιίσλ ή ζε κέινο ησλ επηηξνπψλ απηψλ δψξα ή 

νπνηαδήπνηε άιια σθειήκαηα πνπ δελ ηνπ νθείινληαη σο αληάιιαγκα γηα λα κελ ιάβνπλ 

κέξνο ζηελ εθινγή ή ζηελ ςεθνθνξία ή γηα λα ςεθίζνπλ κε νξηζκέλν ηξφπν ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξνχληαη νη βνπιεπηέο ή νη ζχκβνπινη ή ηα κέιε επηηξνπψλ πνπ 

ζρεηηθά κε θάπνηα απφ ηηο εθινγέο ή ςεθνθνξίεο ηεο παξ. 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ δέρνληαη ηελ 

παξνρή ή ππφζρεζε δψξσλ ή άιισλ σθειεκάησλ πνπ δελ ηνπο νθείινληαη ή απαηηνχλ 

ηέηνηα σο αληάιιαγκα γηα λα κελ ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθινγή ή ςεθνθνξία ή γηα λα 

ςεθίζνπλ κε νξηζκέλν ηξφπν. 

3. Δπηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ζηνλ ππαίηην ησλ πξάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 

2, αλ ε αμία ησλ δψξσλ, σθειεκάησλ ή αληαιιαγκάησλ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) επξψ.» 



«4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 238, 263 παξ. 1 θαη 263Β έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηα εγθιήκαηα 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.» 

  

 

Αρθρο: 160 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ζπλεδξηάζεσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ ΒΟΤΛΖ Ή 

ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΣΖ Ή ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΧΝ, ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ, ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ Ή ΑΛΛΧΝ 

ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο κε πξφζεζε παξεκπνδίδεη ηε δηεμαγσγή ζπλεδξίαζεο ηεο Βνπιήο ή θάπνηαο 

επηηξνπήο ηεο ή ηε δηαηαξάζζεη πξνθαιψληαο ζφξπβν ή αηαμία ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

2. Όπνηνο κε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο κε πξφζεζε παξεκπνδίδεη ή δηαηαξάζζεη 

ζπλεδξίαζε λνκαξρηαθνχ, δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ ζπκβνπιίνπ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή θάπνηαο επηηξνπήο ηνπο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο 

ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 161 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΒΗΑ ΚΑΣΑ ΔΚΛΟΓΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Βία θαηά εθινγέσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΒΗΑ Ή ΑΠΔΗΛΖ ΒΗΑ ΚΑΣΑ ΔΚΛΟΓΔΧΝ, 

ΣΔΡΖΖ ΑΞΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΘΔΔΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΗΗ. ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ 

Όπνηνο κε βία ή απεηιέο βίαο παξεκπνδίδεη θάπνηνλ εθινγέα απφ ηελ ελάζθεζε ηνπ 

εθινγηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ή επηβάιιεη ηελ ελάζθεζή ηνπ ή ηελ ςεθνθνξία ππέξ ή θαηά 

θάπνηνπ ππνςεθίνπ ζε εθινγέο βνπιεπηψλ ή λνκαξρηαθψλ, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αξρψλ 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. Σν δηθαζηήξην κπνξεί εθηφο απφ ηελ πνηλή λα επηβάιιεη θαη 

ζηέξεζε ησλ αμησκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 63, αξηζ. 1. 

  

 

Αρθρο: 162 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΞΑΠΑΣΖΖ ΔΚΛΟΓΔΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δμαπάηεζε εθινγέσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΓΗΑΓΟΖ ΦΔΤΓΧΝΉ Ή ΤΚΟΦΑΝΣΗΚΧΝ 

ΔΗΓΖΔΧΝ ΚΑΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ, ΔΞΑΠΑΣΖΖ ΔΚΛΟΓΔΧΝ 

  



Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε ςεπδείο εηδήζεηο ή ζπθνθαληηθέο δηαδφζεηο πνπ αλάγνληαη ζην πξφζσπν θάπνηνπ 

ππνςεθίνπ ή κε άιιν ηξφπν εμαπαηά εθινγέα είηε γηα λα κελ αζθήζεη εθινγηθφ ηνπ 

δηθαίσκα, είηε γηα λα κεηαβάιιεη ην εθινγηθφ ηνπ θξφλεκα ζε θάπνηα απφ ηηο εθινγέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 161 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 163 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΜΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ςεθνθνξίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΜΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο, ζε κπζηηθή εθινγή, θαηνξζψλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα κάζεη είηε ν ίδηνο είηε 

ηξίηνο ηελ ςήθν πνπ έδσζε ν εθινγέαο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. 

  

 

Αρθρο: 164 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΝΟΘΔΤΖ ΔΚΛΟΓΖ 



  

Σίηλος Αρθροσ 

Νφζεπζε ηεο εθινγήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΝΟΘΔΤΖ ΔΚΛΟΓΖ, ΣΔΡΖΖ ΣΧΝ 

ΑΞΗΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΘΔΔΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ςεθίδεη ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα ζε θάπνηα απφ ηηο εθινγέο ηνπ άξζξνπ 161 ή 

ςεθίδεη θαη' επαλάιεςε ή δίλεη πνιιαπιή ςήθν ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν θαη κε 

πξφζεζε πξνθαιεί ηελ παξαγσγή κε γλήζηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθινγήο, ή φπνηνο λνζεχεη 

ην γλήζην απνηέιεζκά ηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. Αλ ν ππαίηηνο 

εθηεινχζε ππεξεζία θαηά εθινγή, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

2. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 161 εθαξκφδεηαη θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε. 

  

 

Αρθρο: 165 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γσξνδνθία θαηά ηηο εθινγέο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ζρεηηθά κε θάπνηα απφ ηηο εθινγέο ηνπ άξζξνπ 161, απφ ηελ πξνθήξπμή ηεο θαη 



έσο ην πέξαο ηεο ςεθνθνξίαο πξνηείλεη, παξέρεη ή ππφζρεηαη ζε εθινγέα δψξα ή 

νπνηαδήπνηε άιια σθειήκαηα πνπ δελ ηνπ νθείινληαη σο αληάιιαγκα γηα λα παξαιείςεη 

ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ή γηα λα ην αζθήζεη κε νξηζκέλν ηξφπν 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ 

άξζξνπ 161 εθαξκφδεηαη θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε. 

2. Με θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηηκσξείηαη ν εθινγέαο πνπ ζρεηηθά κε 

θάπνηα απφ ηηο εθινγέο ηνπ άξζξνπ 161 θαη θαηά ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν δέρεηαη παξνρή ή ππφζρεζε δψξσλ ή άιισλ σθειεκάησλ πνπ δελ 

ηνπ νθείινληαη ή απαηηεί ηέηνηα σο αληάιιαγκα, γηα λα παξαιείςεη ηελ άζθεζε εθινγηθνχ 

ηνπ δηθαηψκαηνο ή γηα λα ην αζθήζεη κε νξηζκέλνλ ηξφπν. 

  

 

Αρθρο: 166 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΖ ΔΚΛΟΓΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ηεο εθινγήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΑΚΖΖ 

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ Ή ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΔΚΛΟΓΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε πξφζεζε παξεκπνδίδεη ηε δηεμαγσγή θάπνηαο εθινγήο πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 

161 ή ηε δηαηαξάζζεη πξνθαιψληαο ζφξπβν ή αηαμία ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. 

  

 

Αρθρο: 167 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΣΗΣΑΖ (ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ 

ΔΞΟΤΗΑ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αληίζηαζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΑΝΣΗΣΑΖ, ΟΠΛΟΦΟΡΗΑ, ΑΛΛΟΗΧΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "ηειέζζεθαλ". Απφ αβιεςία ηνπ λνκνζέηε, θαηά ηε κεηαγιψηηηζε ηέζεθε ε 

ιέμε "έγηλε" [βι. δηφξζσζε ζθαικάησλ (Α΄ 82/20.6.1986, αξηζ. 7)].*** Πξνζνρή ***: 

χκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1419/1984 (Α΄ 28/14.3.1984): 

"Γηαηάμεηο ηνπ Π ν η λ η θ ν χ Κψδηθα ή εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ κε εμαίξεζε εθείλεο ηνπ 

ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, πνπ απνθιείνπλ ηελ πθ' φξνλ αλαζηνιή ηεο πνηλήο, θ α η α 

ξ γ ν χ λ η α η", ελψ, θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ηδίνπ λφκνπ: "Γηαηάμεηο ηνπ 

Π ν η λ η θ ν χ Κψδηθα θαη ησλ εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ, πνπ απνθιείνπλ ή ξπζκίδνπλ κε 

άιιν ηξφπν ηε κεηαηξνπή ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ ζε ρξεκαηηθέο ή 

πξφζηηκα ή πνπ θαζνξίδνπλ αιιηψο ηελ έλλνηα ηεο ππνηξνπήο θ α η α ξ γ ν χ λ η α η, κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 7 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα".Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζπλεπψο, 

ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δ ε λ κπνξεί πιένλ λα ηζρχεη. Δμ' 

άιινπ, θαη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 82 ΠΚ κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 1941/1991 (Α΄ 

41/18.3.1991), δελ κεηαβιήζεθε ην θαζεζηψο ηεο θαηάξγεζεο ηήο -απαγνξεπηηθήο γηα ην 

ακεηάηξεπην- ξήηξαο, αθνχ ν λ. 1941/1991 δελ έζημε ηνλ πξνκλεκνλεπζέληα λ. 1419/1984 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Σέινο, κε ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 1 ηνπ λεφηεξνπ λφκνπ 2207/1994 

(Α΄ 65/25.4.1994), κε ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ΠΚ (βι. ηελ 

ζρεηηθή παξάγξαθν), θαηαξγήζεθαλ θαη πάιη νη ξήηξεο γηα ην ακεηάηξεπην ηνπ ΠΚ ( ε θ η φ 

ο απφ ηελ εκπνξία λαξθσηηθψλ θαη ηα εγθιήκαηα ζηνλ ζηξαηησηηθφ πνηληθφ θψδηθα). Πξβι. 

θαη ζρφιηα ησλ άξζξσλ 265 ΠΚ (: εκπξεζκφο ζε δάζε) ζρεηηθά κε ηελ παξ. 1 θαη 334 ΠΚ (: 

δηαηάξαμε νηθηαθήο εηξήλεο) ζρεηηθά κε ηελ παξ. 2. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ 

1. Όπνηνο κεηαρεηξίδεηαη βία ή απεηιή βίαο γηα λα εμαλαγθάζεη θάπνηα αξρή ή ππάιιειν λα 

ελεξγήζνπλ πξάμε πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπο ή λα παξαιείςνπλ λφκηκε πξάμε, 

θαζψο θαη φπνηνο βηαηνπξαγεί θαηά ππαιιήινπ ή πξνζψπνπ πνπ έρεη πξνζιεθζεί ή άιινπ 



ππαιιήινπ πνπ έρεη πξνζηξέμεη γηα λα ηνλ ππνζηεξίμεη ελψ δηαξθεί ε λφκηκε ελέξγεηά ηνπ, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. ε θάζε πεξίπησζε απνθιείεηαη ε 

κεηαηξνπή ή ε αλαζηνιή ηεο πνηλήο. *** 

2. Αλ νη πξάμεηο πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο έγηλαλ απφ πξφζσπν πνπ 

νπινθνξεί ή θέξεη αληηθείκελα κε ηα νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί ζσκαηηθή βιάβε ή έρεη 

θαιπκκέλα ή αιινησκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ή έγηλαλ* απφ πεξηζζφηεξνπο, θαζψο θαη 

αλ ην πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξάθεθε ε πξάμε δηέηξεμε ζνβαξφ πξνζσπηθφ θίλδπλν, 

επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, εθφζνλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε 

άιιε δηάηαμε. 

  

 

Αρθρο: 168 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιέο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΒΗΑΗΟΠΡΑΓΗΑ, 

ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΗΜΖ Ή ΓΤΦΖΜΗΖ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1.Όπνηνο βηαηνπξαγεί θαηά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή εθείλνπ πνπ 

αζθεί ηελ πξνεδξηθή εμνπζία ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. 

2. Όπνηνο πξνζβάιιεη ηελ ηηκή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή εθείλνπ πνπ αζθεί ηελ 

πξνεδξηθή εμνπζία ή ηνλ δπζθεκεί δεκφζηα ή φηαλ είλαη παξψλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

3. Σν αμηφπνηλν ησλ εγθιεκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 παξαγξάθεηαη κεηά έμη κήλεο. 

  



 

Αρθρο: 169 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΔΗΘΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απείζεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΑΠΔΗΘΔΗΑ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3208/2003 (Α΄ 303/24.12.2003) πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζεο δαζνινγίνπ, ξχζκηζεο 

εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιισλ 

δηαηάμεσλ, νη θχξηνη, λνκείο θαη θάηνρνη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ή άιισλ αθηλήησλ, πνπ 

ελψ π π ν ρ ξ ε ν χ λ η α η, δ ε λ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη εξγαζία ησλ ζπλεξγείσλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2664/1998 (Α΄ 275/3.12.1998) πεξί Δζληθνχ 

θηεκαηνινγίνπ θαη άιισλ δηαηάμεσλ [πξφθεηηαη γηα εηδηθφ -ζηηο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ ησλ 

λνκψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ- ηκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ, αξκφδην γηα ηηο δαζηθέο 

ραξηνγξαθήζεηο θαη ηα ηδηνθηεζηαθά ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν, βι. 

νηθείν άξζξν] κέζα ζηα αθίλεηά ηνπο, θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζεκάησλ θαη νξνζήκσλ, η 

η κ σ ξ ν χ λ η α η θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ηηκσξείηαη φπνηνο, χζηεξα απφ λφκηκε πξφζθιεζε, αξλείηαη 

ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ άξζξνπ 13, παξ. α', ρσξίο αληίζηαζε, ηελ ππεξεζία ή 

ζπλδξνκή πνπ νθείιεηαη θαηά ην λφκν ή ηελ είζνδν ζε νπνηνδήπνηε κέξνο γηα λα 

επηρεηξεζεί θάπνηα λφκηκε ππεξεζηαθή ελέξγεηα. 

  

 

Αρθρο: 170 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΣΑΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

ηάζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΣΑΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο κε πξφζεζε ζπκκεηέρεη ζε δεκφζηα ζπλάζξνηζε πιήζνπο πνπ δηαπξάηηεη κε 

ελσκέλεο δπλάκεηο θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 167 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

2. Οη ππνθηλεηέο ηεο ζηάζεο, θαζψο θαη εθείλνη πνπ κεηαρεηξίζηεθαλ ζσκαηηθή βία ή 

απεηιέο ζσκαηηθήο βίαο ή βηαηνπξάγεζαλ, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, 

αλ άιιε δηάηαμε λφκνπ δελ ηηκσξεί ηελ πξάμε κε βαξχηεξε πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 171 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΘΡΑΤΣΖΣΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Θξαζχηεηα θαηά ηεο αξρήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΘΡΑΤΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΡΥΖ, ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ 



ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΤΝΑΘΡΟΗΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο κεηέρεη ζε δεκφζηα ζπλάζξνηζε ζην χπαηζξν πνπ απαγνξεχηεθε λφκηκα απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

2. Όηαλ πιήζνο ζπγθεληξσκέλν ζην χπαηζξν θιεζεί λφκηκα απφ ηνλ αξκφδην πνιηηηθφ ή 

ζηξαηησηηθφ ππάιιειν λα δηαιπζεί, θαζέλαο απφ ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο πνπ δελ 

απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζπλάζξνηζε κεηά ηελ ηξίηε πξφζθιεζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 172 

Ημ/νία: 10.07.2009 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΦΤΛΑΚΗΜΔΝΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Διεπζέξσζε θπιαθηζκέλνπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ, ΑΠΟΓΡΑΖ 

τόλια 

- Ζ παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (Α΄ 

67/6.5.1997). - Ζ παξ. 2 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

3372/2009 (Α΄ 12/10.7.2009). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Όπνηνο κε πξφζεζε ειεπζεξψλεη θπιαθηζκέλν ή άιινλ πνπ θξαηείηαη κε δηαηαγή ηεο 

αξρήο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ". 

«2. Όπνηνο γίλεηαη απφ ακέιεηα ππαίηηνο θάπνηαο απφ απηέο ηηο πξάμεηο ηηκσξείηαη κε 



θπιάθηζε, αλ ήηαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ππφρξενο λα θπιάμεη εθείλνλ πνπ απέδξαζε. 

Μέλεη εληειψο αηηκψξεηνο αλ κε δηθή ηνπ πξνζπάζεηα ζπιιεθζεί, κέζα ζε δεθαπέληε 

εκέξεο, απηφο πνπ απέδξαζε.» 

  

 

Αρθρο: 173 

Ημ/νία: 10.07.2009 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΓΡΑΖ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απφδξαζε θξαηνπκέλνπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΑΠΟΓΡΑΖ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ, ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΑΠΟΓΡΑΖ 

τόλια 

- Ζ παξ. 2 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2479/1997 (Α΄ 67/6.5.1997). - Σν εληφο " " εδ. ζην ηέινο ηεο παξ. 2 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ απνδξάζεη θπιαθηζκέλνο ή άιινο θξαηνχκελνο κε δηαηαγή ηεο αξκφδηαο αξρήο 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. Ζ παξαπάλσ πνηλή εθηειείηαη νιφθιεξε κεηά ηελ 

έθηηζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ή ζα επηβιεζεί γηα ηελ πξάμε γηα ηελ νπνία ήηαλ 

θξαηνχκελνο απηφο πνπ απέδξαζε. 

"2. Οπνηνζδήπνηε άιινο ζπκκεηείρε ζηελ απφδξαζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

δχν εηψλ." «Αλ ν ζπκκεηέρσλ ζηελ απφδξαζε έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ή 

αζηπλνκηθνχ ππαιιήινπ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.» 

  

 

Αρθρο: 174 



Ημ/νία: 06.05.1997 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΣΑΖ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

ηάζε θξαηνπκέλσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΣΑΖ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ, ΔΚΣΗΖ ΠΟΗΝΧΝ 

τόλια 

- Οη παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο παξ 6 θαη 7 

αληηζηνίρσο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (Α΄ 67/6.5.1997).* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, 

ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β), ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα 

δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην θφκκα 

(,).Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (Α΄ 67/6.5.1997) πεξί 

Αλσηάηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ, επηηαρχλζεσο ησλ δηθψλ, δηθνλνκηθψλ απινπζηεχζεσλ 

θαη άιισλ δηαηάμεσλ, αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ θαθνπξγεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

είλαη ην Σξηκειέο Δθεηείν. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Φπιαθηζκέλνη ή άιινη θξαηνχκελνη κε δηαηαγή ηεο αξρήο πνπ κε ελσκέλεο δπλάκεηο: α) 

επηρεηξνχλ βίαηα λ' απνδξάζνπλ,* β) επηηίζεληαη κε έξγα θαηά ησλ ππαιιήισλ ηεο θπιαθήο 

ή ηνπ θξαηεηεξίνπ ή θαηά εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ε θχιαμε ή ε επίβιεςε,* γ) 

επηρεηξνχλ κε ηε βία ή κε απεηιή λα εμαλαγθάζνπλ θάπνηνλ απ' απηνχο ζε πξάμε ή 

παξάιεηςε ηηκσξνχληαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα ρξφληα." 

«2. Όπνηνο απ' απηνχο βηαηνπξαγήζεη θαηά θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα ηηκσξείηαη 

κε θάζεηξμε κέρξη δέθα ρξφληα.» 

3. Οη παξαπάλσ πνηλέο εθηίνληαη νιφθιεξεο κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ή 

πνπ ζα επηβιεζεί γηα ηελ πξάμε γηα ηελ νπνία ήηαλ θξαηνχκελνο ν ππαίηηνο. 

  

 

Αρθρο: 175 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΣΗΠΟΗΖΖ (ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ 

ΔΞΟΤΗΑ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αληηπνίεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΑΝΣΗΠΟΗΖΖ ΑΡΥΖ Ή ΓΗΚΖΓΟΡΗΑ Ή ΤΠΖΡΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ ΓΝΧΣΖ 

ΘΡΖΚΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο κε πξφζεζε αληηπνηείηαη ηελ άζθεζε θάπνηαο δεκφζηαο, δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο 

ππεξεζίαο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

2. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ αληηπνίεζε ηεο άζθεζεο δηθεγνξίαο, θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηελ αληηπνίεζε άζθεζεο ππεξεζίαο ιεηηνπξγνχ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ ή άιιεο ζξεζθείαο γλσζηήο ζηελ Διιάδα. 

  

 

Αρθρο: 176 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΣΗΠΟΗΖΖ (ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ 

ΔΞΟΤΗΑ) 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΑΝΣΗΠΟΗΖΖ ΑΡΥΖ, ΥΡΖΖ ΣΟΛΖ Ή ΖΜΔΗΟΤ Ή ΠΑΡΑΖΜΟΤ Ή ΣΗΣΛΟΤ 

  



Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο δεκφζηα θαη ρσξίο δηθαίσκα θνξεί ζηνιή ή άιιν δηαθξηηηθφ ζεκείν δεκνζίνπ, 

δεκνηηθνχ, θνηλνηηθνχ ή ζξεζθεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ απφ εθείλνπο πνπ αλαθέξεη ε παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 175 ή παξάζεκν ή ηίηιν πνπ δελ δηθαηνχηαη λα θέξεη λφκηκα ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 177 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΚΑΣΑΥΔΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε θαηάζρεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ Ή ΒΛΑΒΖ Ή ΑΦΑΗΡΔΖ ΚΑΣΑΥΔΜΔΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε πξφζεζε θαηαζηξέθεη, βιάπηεη ή πθαηξεί θαηαζρεκέλν πξάγκα ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 178 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΦΡΑΓΗΓΧΝ ΑΡΥΖ 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε ζθξαγίδσλ πνπ έζεζε ε αξρή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΘΡΑΤΖ Ή ΒΛΑΒΖ ΦΡΑΓΗΓΟ ΑΡΥΖ ΓΗΑ ΚΑΣΑΥΔΖ Ή ΦΤΛΑΞΖ, 

ΜΑΣΑΗΧΖ ΦΡΑΓΗΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε πξφζεζε θαη απζαίξεηα ζξαχεη ή βιάπηεη ζθξαγίδα πνπ έζεζε ε αξρή γηα ηελ 

θαηάζρεζε ή γηα ηε θχιαμε θιεηζκέλσλ πξαγκάησλ ή εγγξάθσλ ή γηα ηε βεβαίσζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο ή καηαηψλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κηα ηέηνηα ζθξάγηζε ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 179 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΦΤΛΑΞΖ ΑΡΥΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε θχιαμεο ηεο αξρήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ Ή ΒΛΑΒΖ Ή ΑΦΑΗΡΔΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Ή ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ 

ΔΤΡΗΚΟΜΔΝΑ ΣΖ ΦΤΛΑΞΖ ΑΡΥΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε πξφζεζε θαηαζηξέθεη, βιάπηεη ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν αθαηξεί απφ ηελ 

εμνπζία ηεο αξρήο έγγξαθα ή άιια πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηε θχιαμή ηεο ή πνπ απηή 

ηα παξέδσζε ζηε θχιαμε άιινπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

  



 

Αρθρο: 180 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΒΛΑΒΖ ΔΠΗΖΜΧΝ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Βιάβε επίζεκσλ θνηλνπνηήζεσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΑΦΑΗΡΔΖ Ή ΒΛΑΒΖ Ή ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ ΔΠΗΖΜΧΝ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΧΝ ΑΡΥΖ 

τόλια 

* "απηνγλσκφλσο", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο κε πξφζεζε θαη 

απζαίξεηα* αθαηξεί, βιάπηεη ή παξακνξθψλεη ηηο επίζεκεο θνηλνπνηήζεηο πνπ ε αξρή έρεη 

δεκφζηα ηνηρνθνιιήζεη ή εθζέζεη. 

  

 

Αρθρο: 181 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΛΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιή ζπκβφισλ ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 



ΠΡΟΒΟΛΖ ΤΜΒΟΛΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξ. ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξ. 33 ηνπ λ. 2172/1993 

(Α΄ 207/26.12.1993). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο, γηα λα εθδειψζεη κίζνο ή πεξηθξφλεζε, αθαηξεί, θαηαζηξέθεη, παξακνξθψλεη ή 

ξππαίλεη ηελ επίζεκε ζεκαία ηνπ Κξάηνπο ή έκβιεκα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν (2) εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 182 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ ΓΗΑΜΟΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε πεξηνξηζκψλ δηακνλήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, 

ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ ΓΗΑΜΟΝΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ηηκσξείηαη φπνηνο παξαβηάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπ 

έρνπλ επηβιεζεί λφκηκα ζηελ ειεπζεξία ηεο δηακνλήο θαη ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

  

 

Αρθρο: 183 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΔΓΔΡΖ (ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηέγεξζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΠΡΟΚΛΖΖ Ή 

ΓΗΔΓΔΡΖ Δ ΑΠΔΗΘΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ 

Όπνηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί ή δηεγείξεη δεκφζηα ζε απείζεηα θαηά ησλ λφκσλ ή 

ησλ δηαηαγκάησλ ή ελαληίνλ άιισλ λφκηκσλ δηαηαγψλ ηεο αξρήο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 184 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΚΑΚΟΤΡΓΖΜΑΣΟ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΠΡΟΚΛΖΖ Ή 

ΓΗΔΓΔΡΖ Δ ΓΗΑΠΡΑΞΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο δεκφζηα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί ή δηεγείξεη ζε δηάπξαμε kαθνπξγήκαηνο 

ή πιεκκειήκαηνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 



  

 

Αρθρο: 185 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΔΓΔΡΖ (ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ) 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΔΓΚΧΜΗΑΖ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ, ΚΗΝΓΤΝΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ 

τόλια 

* "δηαπξαρζέλ θαθνχξγεκα", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

'Οπνηνο εγθσκηάδεη δεκφζηα θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν [έγθιεκα πνπ δηαπξάρζεθε]* θαη 

έηζη εθζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα ηάμε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 186 

Ημ/νία: 17.06.2005 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΚΑΚΟΤΡΓΖΜΑΣΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξφθιεζε θαη πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε* θαθνπξγήκαηνο ή πιεκκειήκαηνο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΠΡΟΚΛΖΖ Ή 



ΠΑΡΟΣΡΤΝΖ ΓΗΑ ΓΗΑΠΡΑΞΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

τόλια 

* "ηέιεζηλ", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.- Ζ παξ. 2 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 26 ηνπ λ. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο πξνθαιεί ή παξνηξχλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θάπνηνλ λα δηαπξάμεη νξηζκέλν 

θαθνχξγεκα, θαζψο θαη φπνηνο πξνζθέξεηαη ή απνδέρεηαη ηέηνηα πξφθιεζε ή πξνζθνξά, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

«2. Όπνηνο πξνθαιεί ή παξνηξχλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θάπνηνλ λα δηαπξάμεη νξηζκέλν 

πιεκκέιεκα, θαζψο θαη φπνηνο πξνζθέξεηαη γη' απηφ θαη φπνηνο απνδέρεηαη ηέηνηα 

πξφθιεζε ή πξνζθνξά, ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην ζρεδηαδφκελν 

πιεκκέιεκα ειαηησκέλε θαηά ην άξζξν 83. 

Γηα ηελ πνηληθή δίσμε ηνπ αδηθήκαηνο απηνχ, απαηηείηαη έγθιεζε ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζρεδηαδφηαλ ε ηέιεζε ηνπ πιεκκειήκαηνο, αλ ην ππφ εθηέιεζε πιεκκέιεκα 

δηψθεηαη θαη' έγθιεζε.» 

3. Οη πνηλέο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ επηβάιινληαη αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη 

βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε. 

4. Οη πξάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα κείλνπλ αηηκψξεηεο αλ ν ππαίηηνο αλαθάιεζε κε 

δηθή ηνπ ζέιεζε ηελ πξφθιεζε, ηελ πξνζθνξά ή ηελ απνδνρή. 

  

 

Αρθρο: 187 

Ημ/νία: 20.09.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ-ΤΜΜΟΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Δγθιεκαηηθή νξγάλσζε" 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΤΣΑΖ ΚΑΗ 



ΤΜΜΟΡΗΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΤΠΑΗΣΗΟΤ 

τόλια 

εκείσζε 1: *Πεξάησζε α λ ά θ ξ η ζ ε ο*. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 2928/2001 (Α΄ 

141/27.6.2001), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε -θαηά ην πξψην εδάθηφ ηνπ- κε ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004): "Ζ πεξάησζε ηεο θχξηαο αλάθξηζεο γηα ηα 

θαθνπξγήκαηα ησλ άξζξσλ 187 θαη 187Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θεξχζζεηαη απφ ην 

ζπκβνχιην εθεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ε δηθνγξαθία δηαβηβάδεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

ηειεπηαία αλαθξηηηθή πξάμε απφ ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, 

ν νπνίνο, αλ θξίλεη φηη ε αλάθξηζε δελ ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε, ηελ εηζάγεη κε πξφηαζή ηνπ 

ζην πκβνχιην Δθεηψλ, πνπ απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα αθφκε θαη γηα ηα ζπλαθή εγθιήκαηα, 

αλεμάξηεηα απφ ηε βαξχηεηά ηνπο, έζησ θαη αλ γηα θάπνην απφ απηά πξνβιέπεηαη 

δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πεξάησζεο ηεο αλάθξηζεο." εκείσζε 2: *Πξνζηαζία κ α ξ η χ ξ σ 

λ*. χκθσλα, επίζεο, κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 2928/2001: "1. Καηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία γηα 

ηηο πξάμεηο ηεο ζπγθξφηεζεο ή ζπκκεηνρήο ζε νξγάλσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

187 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα θαη γηα ζπλαθείο πξάμεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ πηζαλή εθδίθεζε ή εθθνβηζκφ ησλ νπζησδψλ καξηχξσλ, 

ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηά ην άξζξν 187Α [θαη λπλ 187Β, κεηά ηελ πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 

187Α κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004)] ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα βνεζνχλ ζηελ απνθάιπςε εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή θαη ησλ νηθείσλ ηνπο. 

2. Μέηξα πξνζηαζίαο είλαη ε θχιαμε κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο 

αζηπλνκίαο, ε θαηάζεζε κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ ερεηηθήο θαη νπηηθήο ή κφλν 

ερεηηθήο κεηάδνζήο ηεο, ε κε αλαγξαθή ζηελ έθζεζε εμέηαζεο ηνπ νλφκαηνο, ηνπ ηφπνπ 

γέλλεζεο, θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο ειηθίαο, πνπ δηαηάζζνληαη κε 

αηηηνινγεκέλε δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, ε κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη ε κεηάζεζε ή κεηάηαμε ή απφζπαζε γηα αφξηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κε δπλαηφηεηα αλάθιεζήο ηεο, ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ απνθαζίδνληαη 

θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ. Ζ ππνπξγηθή απφθαζε κπνξεί λα 

πξνβιέπεη ηε κε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζψο θαη άιινπο 

ηξφπνπο δηαζθάιηζεο ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο πξάμεο. Σα κέηξα πξνζηαζίαο ιακβάλνληαη κε 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κάξηπξα, δελ πεξηνξίδνπλ ηελ αηνκηθή ειεπζεξία ηνπ πέξα απφ ην 

αλαγθαίν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ κέηξν θαη δηαθφπηνληαη αλ ν κάξηπξαο ην δεηήζεη 

εγγξάθσο ή δελ ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ επηηπρία ηνπο. 3. Καηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, 

ν κάξηπξαο ηνπ νπνίνπ δελ απνθαιχθζεθαλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, θαιείηαη κε ην φλνκα 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε εμέηαζήο ηνπ, εθηφο αλ δεηεζεί απφ ηνλ εηζαγγειέα ή απφ έλα 

δηάδηθν ε απνθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ νλφκαηνο, νπφηε ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ 

απνθάιπςε. Σελ απνθάιπςε κπνξεί λα δηαηάμεη ην δηθαζηήξην θαη απηεπαγγέιησο. ε θάζε 

πεξίπησζε ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 354 ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. 4. Αλ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ κάξηπξα, 

κφλε ε θαηάζεζή ηνπ δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ". εκείσζε 

3: *Πξνζηαζία ά ι ι σ λ πξνζψπσλ*. χκθσλα, ηέινο, κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 2928/2001: 

"1. Με δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ κέηξα θχιαμεο δηαηάζζνληαη γηα ηνλ 



εηζαγγειέα, ηνλ αλαθξηηή θαη ηνπο δηθαζηέο ηεο ππφζεζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

θαθνπξγήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο 

[ελλννχληαη ηα θαθνπξγήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 187 ΠΚ θαη νη ζπλαθείο πξάμεηο]. 

Καηά ηελ πξνθνξηθή απαγγειία ζην αθξναηήξην θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ απνθάζεσλ 

ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, ηα νλφκαηα ησλ δηθαζηψλ ζε πεξίπησζε κεηνςεθίαο 

παξακέλνπλ κπζηηθά. 2. Με δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ κέηξα 

πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή θηλδχλνπ εθδίθεζεο ιακβάλνληαη γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο πνπ 

πξνβαίλνπλ ζε ζεκαληηθέο σο πξνο ηε δξάζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο απνθαιχςεηο. 

Σέηνηα κέηξα είλαη ηδίσο ε θξάηεζή ηνπο ρσξηζηά απφ άιινπο θξαηνπκέλνπο, ε κεηαθνξά 

ηνπο κε ρσξηζηφ φρεκα θαη αζθαιή ζπλνδεία θαη ε θχιαμή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αδεηψλ ηνπο". - Οη εληφο " " θξάζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002). 

==================================== ** χκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 

3387/2005 (Α΄ 224/12.9.2005), ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθάιεηαο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο 

νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ, αλά έλαο εηζαγγειηθφο 

ιεηηνπξγφο, κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε γηα ηξία έηε, νη νπνίνη επνπηεχνπλ θαη 

θαζνδεγνχλ ην έξγν ηεο ππεξεζίαο ζηε δίσμε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ο αλσηέξσ 

εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο ελεκεξψλεηαη γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη θαηαγγειίεο πνπ 

πεξηέξρνληαη ζηελ σο άλσ ππεξεζία, ελψ δχλαηαη λα παξαγγείιεη ή λα ελεξγεί ν ίδηνο 

πξναλάθξηζε ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα εγθιήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην π α ξ φ λ 

άξζξν θαη ην άξζξν 272 ηνπ παξφληνο θψδηθα.Ζ εληφο "..." θξάζε ζηε πξψηε παξάγξαθν 

κεηά ηε θξάζε "404(ηνθνγιπθία) πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 7 άξζξνπ 15 Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 

Α 42/23.2.2007). =================================== - Σν εληφο " " εδάθην 

ζην ηέινο ηεο παξ. 1 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3658/2008 (Α΄ 70/22.4.2008). 

=================================== - Ζ παξ. 2 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 3849/2010 ΦΔΚ Α 80/26.5.2010. *** Οη εληφο " " 

ιέμεηο ηεο παξ. 1 ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ πεξ. α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

δεχηεξνπ ηνπ λ. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). **** Ζ εληφο " " θξάζε ηεο παξ. 1 ηίζεηαη 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 3875/2010 (Α΄ 

158/20.9.2010). - Οη παξ. 2, 3 θαη 8 πξνζηέζεθαλ κε παξάιιειε αλαξίζκεζε ησλ πξψελ 

παξ. 2, 3, 4 θαη 5 ζε παξ. 4, 5, 6 θαη 7 αληηζηνίρσο, κε ηελ πεξ. γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

δεχηεξνπ ηνπ λ. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

** 

1. Με θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ηηκσξείηαη φπνηνο ζπγθξνηεί ή εληάζζεηαη σο κέινο ζε 

δνκεκέλε θαη κε δηαξθή δξάζε νκάδα απφ ηξία ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα (νξγάλσζε) «πνπ 

επηδηψθεη»*** ηε δηάπξαμε πεξηζζφηεξσλ θαθνπξγεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 

207 (παξαράξαμε), 208 (θπθινθνξία παξαραξαγκέλσλ λνκηζκάησλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 

218 (πιαζηνγξαθία θαη θαηάρξεζε ελζήκσλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε), 264 



(εκπξεζκφο), 265 (εκπξεζκφο ζε δάζε), 268 (πιεκκχξα), 270 (έθξεμε), 272 (παξαβάζεηο 

ζρεηηθέο κε ηηο εθξεθηηθέο χιεο), 277 (πξφθιεζε λαπαγίνπ), 279 (δειεηεξίαζε πεγψλ θαη 

ηξνθίκσλ), 291 (δηαηάξαμε ηεο αζθάιεηαο ζηδεξνδξφκσλ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ), 299 

(αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε), 310 (βαξηά ζσκαηηθή βιάβε), 322 (αξπαγή), 323 (εκπφξην 

δνχισλ), "323A (εκπνξία αλζξψπσλ)", 324 (αξπαγή αλειίθσλ), 327 (αθνχζηα απαγσγή), 

336 (βηαζκφο), 338 (θαηάρξεζε ζε αζέιγεηα), 339 (απνπιάλεζε παηδηψλ), "348Α 

(πνξλνγξαθία αλειίθσλ), 351 (ζσκαηεκπνξία), 351Α (αζέιγεηα κε αλήιηθν έλαληη 

ακνηβήο)", 374 (δηαθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θινπήο), 375 (ππεμαίξεζε), 380 (ιεζηεία), 385 

(εθβίαζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 404 (ηνθνγιπθία), «ζην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 87 θαη ζην άξζξν 88 ηνπ λ. 3386/2005 (ΦΔΚ 212 Α'), 

φηαλ νη πξάμεηο απηέο (δηεπθφιπλζε ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ ή εμφδνπ ή ηεο παξάλνκεο 

κεηαθνξάο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ) ηεινχληαη απφ θεξδνζθνπία,»**** φπσο επίζεο 

πεξηζζφηεξσλ θαθνπξγεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία πεξί λαξθσηηθψλ, 

φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ θαη πξνζηαζίαο απφ πιηθά πνπ εθπέκπνπλ επηβιαβείο γηα ηνλ 

άλζξσπν αθηηλνβνιίεο, «θαζψο θαη πεξηζζφηεξσλ θαθνπξγεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη 

ηηκσξνχληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο.». 

«2. Οπνηνο παξέρεη νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο ή πιηθά κέζα, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ή λα 

ππνβνεζήζεη νξγάλσζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα ηε δηάπξαμε ησλ 

επηδησθφκελσλ απφ απηή θαθνπξγεκάησλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.». 

«3. Όπνηνο δηεπζχλεη ηελ νξγάλσζε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ». 

"4"(«2). Όπνηνο κε απεηιή ή ρξήζε βίαο θαηά δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ελφξθσλ, 

αλαθξηηηθψλ ή δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ, καξηχξσλ, πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη δηεξκελέσλ ή 

κε δσξνδνθία ησλ ίδησλ πξνζψπσλ καηαηψλεη ηελ απνθάιπςε ή ηε δίσμε ή ηελ ηηκσξία 

ηνπ εγθιήκαηνο ηεο ζπγθξφηεζεο ή έληαμεο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) έηε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο 

(100.000) κέρξη πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ. Όπνηνο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

καηαηψλεη ηελ απνθάιπςε ή ηε δίσμε ή ηελ ηηκσξία φρη κφλν ηνπ εγθιήκαηνο ηεο 

ζπγθξφηεζεο ή έληαμεο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηεο παξαγξάθνπ 1, αιιά θαη άιινπ 

εγθιήκαηνο, απφ εθείλα πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ ίδηα παξάγξαθν, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) 

επξψ.» 

"5"(3). Όπνηνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ελψλεηαη κε άιινλ γηα λα 

δηαπξάμεη θαθνχξγεκα (ζπκκνξία), ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. Με 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο, αλ ε θαηά ην πξνεγνχκελν 

εδάθην έλσζε έγηλε γηα ηε δηάπξαμε πιεκκειήκαηνο ην νπνίν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη κε ην νπνίν επηδηψθεηαη νηθνλνκηθφ ή άιιν πιηθφ φθεινο ή ε 

πξνζβνιή ηεο δσήο, ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ή ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο. 

"6"(4). Ζ θαηαζθεπή, πξνκήζεηα ή θαηνρή φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ θαη ρεκηθψλ ή 



βηνινγηθψλ πιηθψλ ή πιηθψλ πνπ εθπέκπνπλ επηβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν αθηηλνβνιίεο πξνο 

εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ή ηεο ζπκκνξίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ή ε επηδίσμε νηθνλνκηθνχ ή άιινπ πιηθνχ νθέινπο ησλ κειψλ ηνπο 

ζπληζηνχλ επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο. Ζ κε ηέιεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα επηδησθφκελα 

εγθιήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ζπληζηά ειαθξπληηθή πεξίζηαζε. Ζ απιή ςπρηθή 

ζπλέξγεηα ζηα εγθιήκαηα ηεο ζπγθξφηεζεο ή ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ή ηεο 

ζπκκνξίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 δελ ηηκσξείηαη, εθφζνλ ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο ή 

ζπκκνξίαο δελ επηδηψθνπλ νηθνλνκηθφ ή άιιν πιηθφ φθεινο. 

"7"(5). Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη φηαλ νη πξνβιεπφκελεο ζε 

απηφ αμηφπνηλεο πξάμεηο ηειέζζεθαλ ζηελ αιινδαπή απφ εκεδαπφ ή ζηξέθνληαλ θαηά 

Διιελα πνιίηε ή θαηά λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εδξεχεη ζηελ εκεδαπή ή θαηά ηνπ Διιεληθνχ 

θξάηνπο, αθφκε θαη αλ απηέο δελ είλαη αμηφπνηλεο θαηά ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

ηειέζζεθαλ." 

«8. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 238 εθαξκφδεηαη αληίζηνηρα θαη ζηα εγθιήκαηα ησλ 

παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο.». 

  

 

Αρθρο: 187Α 

Ημ/νία: 20.09.2010 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΓΡΑΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Σξνκνθξαηηθέο πξάμεηο 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 

127/9.7.2004), ελψ παξάιιεια ην πξψελ άξζξν 187Α (βι. νηθεία ζρφιηα) ιακβάλεη ηνλ 

αξηζκφ Β.εκείσζε 1: *Πεξάησζε α λ ά θ ξ η ζ ε ο*. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 

2928/2001 (Α΄ 141/27.6.2001) πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 

ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ 

αμηφπνηλεο πξάμεηο εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε - θαηά ην πξψην 

εδάθηφ ηνπ - κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004) πεξί 

επξσπατθνχ εληάικαηνο ζπιιήςεσο, εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ: "Ζ 

πεξάησζε ηεο θχξηαο αλάθξηζεο γηα ηα θαθνπξγήκαηα ησλ άξζξσλ 187 θαη 187Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα θεξχζζεηαη απφ ην ζπκβνχιην εθεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ε δηθνγξαθία 

δηαβηβάδεηαη ακέζσο κεηά ηελ ηειεπηαία αλαθξηηηθή πξάμε απφ ηνλ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, ν νπνίνο, αλ θξίλεη φηη ε αλάθξηζε δελ 



ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε, ηελ εηζάγεη κε πξφηαζή ηνπ ζην πκβνχιην Δθεηψλ, πνπ 

απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα αθφκε θαη γηα ηα ζπλαθή εγθιήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηε 

βαξχηεηά ηνπο, έζησ θαη αλ γηα θάπνην απφ απηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 

πεξάησζεο ηεο αλάθξηζεο." εκείσζε 2: *Πξνζηαζία κ α ξ η χ ξ σ λ*. χκθσλα, επίζεο, 

κε ην άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 2928/2001, ζηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ θ α η γηα ηηο πξάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ παξαπέκπεη ξεηψο ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 

127/9.7.2004): "1. Καηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία γηα ηηο πξάμεηο ηεο ζπγθξφηεζεο ή 

ζπκκεηνρήο ζε νξγάλσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα θαη γηα 

ζπλαθείο πξάμεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ 

πηζαλή εθδίθεζε ή εθθνβηζκφ ησλ νπζησδψλ καξηχξσλ, ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηά ην άξζξν 

187Α [θαη λπλ 187Β, κεηά ηελ πξνζζήθε λένπ άξζξνπ 187Α κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 

ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004)] ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα βνεζνχλ ζηελ απνθάιπςε 

εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή θαη ησλ νηθείσλ ηνπο. 2. Μέηξα πξνζηαζίαο είλαη ε 

θχιαμε κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο αζηπλνκίαο, ε θαηάζεζε κε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ ερεηηθήο θαη νπηηθήο ή κφλν ερεηηθήο κεηάδνζήο ηεο, ε κε αλαγξαθή 

ζηελ έθζεζε εμέηαζεο ηνπ νλφκαηνο, ηνπ ηφπνπ γέλλεζεο, θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ηεο ειηθίαο, πνπ δηαηάζζνληαη κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, ε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη ε 

κεηάζεζε ή κεηάηαμε ή απφζπαζε γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, κε δπλαηφηεηα 

αλάθιεζήο ηεο, ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ απνθαζίδνληαη θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ. Ζ ππνπξγηθή απφθαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε κε 

δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζψο θαη άιινπο ηξφπνπο 

δηαζθάιηζεο ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο πξάμεο. Σα κέηξα πξνζηαζίαο ιακβάλνληαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ κάξηπξα, δελ πεξηνξίδνπλ ηελ αηνκηθή ειεπζεξία ηνπ πέξα απφ ην 

αλαγθαίν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ κέηξν θαη δηαθφπηνληαη αλ ν κάξηπξαο ην δεηήζεη 

εγγξάθσο ή δελ ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ επηηπρία ηνπο. 3. Καηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, 

ν κάξηπξαο ηνπ νπνίνπ δελ απνθαιχθζεθαλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, θαιείηαη κε ην φλνκα 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε εμέηαζήο ηνπ, εθηφο αλ δεηεζεί απφ ηνλ εηζαγγειέα ή απφ έλα 

δηάδηθν ε απνθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ νλφκαηνο, νπφηε ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ 

απνθάιπςε. Σελ απνθάιπςε κπνξεί λα δηαηάμεη ην δηθαζηήξην θαη απηεπαγγέιησο. ε θάζε 

πεξίπησζε ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 354 ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. 4. Αλ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ κάξηπξα, 

κφλε ε θαηάζεζή ηνπ δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ". εκείσζε 

3: *Πξνζηαζία ά ι ι σ λ πξνζψπσλ*. χκθσλα, ηέινο, κε ην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 

2928/2001, ζηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ θ α η γηα ηηο πξάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

παξαπέκπεη ξεηψο ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004): "1. Με 

δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ κέηξα θχιαμεο δηαηάζζνληαη γηα ηνλ εηζαγγειέα, 

ηνλ αλαθξηηή θαη ηνπο δηθαζηέο ηεο ππφζεζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαθνπξγήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο [ελλννχληαη ηα θαθνπξγήκαηα 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 187 ΠΚ θαη νη ζπλαθείο πξάμεηο]. Καηά ηελ πξνθνξηθή απαγγειία 

ζην αθξναηήξην θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ απνθάζεσλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, ηα 

νλφκαηα ησλ δηθαζηψλ ζε πεξίπησζε κεηνςεθίαο παξακέλνπλ κπζηηθά. 2. Με δηάηαμε ηνπ 



αξκφδηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή θηλδχλνπ 

εθδίθεζεο ιακβάλνληαη γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο πνπ πξνβαίλνπλ ζε ζεκαληηθέο σο πξνο ηε 

δξάζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο απνθαιχςεηο. Σέηνηα κέηξα είλαη ηδίσο ε θξάηεζή ηνπο 

ρσξηζηά απφ άιινπο θξαηνπκέλνπο, ε κεηαθνξά ηνπο κε ρσξηζηφ φρεκα θαη αζθαιή 

ζπλνδεία θαη ε θχιαμή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αδεηψλ ηνπο". 

==================================== *** Ζ παξ. 6 ηίζεηαη φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3691/2008 (Α΄ 166/5.8.2008). Βι. 

ζρεηηθά θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο ηεο 10.1.2000, φπσο θπξψζεθε 

απφ ην πξψην άξζξν ηνπ λ. 3034/2002 (Α΄ 168). 

==================================== **** Ζ θξάζε ηεο παξ. 1 (βι. 

πξνεγνχκελε κνξθή ηνπ άξζξνπ) θ α η α ξ γ ή ζ ε θ ε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ 

ηνπ λ. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). - Οη παξ. 3 - 8 ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε 

ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο **** ηειεί έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ εγθιήκαηα: 

α') αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε (άξζξν 299), 

β') βαξηά ζσκαηηθή βιάβε (άξζξν 310), 

γ') ζαλαηεθφξα βιάβε (άξζξν 311), 

δ') αξπαγή (άξζξν 322), 

ε') αξπαγή αλειίθσλ (άξζξν 324), 

ζη') δηαθεθξηκέλε θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο (άξζξν 382 παξ. 2), 

δ') εκπξεζκφ (άξζξν 264), 

ε') εκπξεζκφ ζε δάζε (άξζξν 265), 

ζ') πιεκκχξα (άξζξν 268), 

η') έθξεμε (άξζξν 270), 

ία') παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηηο εθξεθηηθέο χιεο (άξζξν 272), 

ηβ') θνηλψο επηθίλδπλε βιάβε (άξζξν 273), 

ηγ') άξζε αζθαιηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (άξζξν 275), 

ηδ') πξφθιεζε λαπαγίνπ (άξζξν 277), 

ηε') δειεηεξίαζε πεγψλ θαη ηξνθίκσλ (άξζξν 279), 



ηζη') λνζεία ηξνθίκσλ (άξζξν 281 παξ. 1), 

ηδ') δηαηάξαμε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 290), 

ηε') δηαηάξαμε ηεο αζθάιεηαο ζηδεξνδξφκσλ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ (άξζξν 291), 

ηζ') ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.Γ. 181/1974 "Πεξί 

πξνζηαζίαο εμ ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ" (ΦΔΚ 347 Α'), 

θ') ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 173, 174, 178, 179, 

180, 181, 182, 183, 184 θαη 186 ηνπ Κψδηθα Αεξνπνξηθνχ Γηθαίνπ πνπ 

θπξψζεθε κε ην Ν. 1815/1988 (ΦΔΚ 250 Α'), 

θα') ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 

3 ηνπ άξζξνπ 17 Ν. 2168/1993 "Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ φπια, ππξνκαρηθά, 

εθξεθηηθέο χιεο, εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 147 Α'), 

θβ') ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2991/2002 

"Δθαξκνγή χκβαζεο απαγφξεπζεο ρξήζεο θ.ιπ. ρεκηθψλ φπισλ" (ΦΔΚ 35 Α'), κε ηξφπν 

ή ζε έθηαζε ή ππφ ζπλζήθεο πνπ είλαη δπλαηφ λα βιάςνπλ ζνβαξά κηα ρψξα ή έλαλ δηεζλή 

νξγαληζκφ θαη κε ζθνπφ λα εθθνβίζεη ζνβαξά έλαλ πιεζπζκφ ή λα εμαλαγθάζεη 

παξαλφκσο δεκφζηα αξρή ή δηεζλή νξγαληζκφ λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε πξάμε ή λα 

απφζρεη απφ απηήλ ή λα βιάςεη ζνβαξά ή λα θαηαζηξέςεη ηηο ζεκειηψδεηο ζπληαγκαηηθέο, 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο δνκέο κηαο ρψξαο ή ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ ηηκσξείηαη: 

η) Με ηζφβηα θάζεηξμε αλ ε πξνβιεπφκελε πνηλή γηα έλα απφ ηα εγθιήκαηα ηνπ θαηαιφγνπ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία α' έσο θβ' είλαη ηζφβηα θάζεηξμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

πξάμε παξαγξάθεηαη κεηά απφ ηξηάληα ρξφληα. 

Αλ επηβιεζεί ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 

κέρξη 110, εθφζνλ ν θαηαδηθαζζείο έρεη εθηίζεη πνηλή είθνζη πέληε εηψλ. 

ηη) Με θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ αλ ε πξνβιεπφκελε πνηλή γηα έλα απφ ηα 

εγθιήκαηα ηνπ θαηαιφγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία α' έσο θβ' είλαη πξφζθαηξε 

πνηλή θαζείξμεσο. 

ηηη) Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ αλ ε πξνβιεπφκελε πνηλή γηα έλα απφ ηα 

εγθιήκαηα ηνπ θαηαιφγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία α' έσο θβ' είλαη πνηλή 

θπιάθηζεο. 

Αλ ε ηξνκνθξαηηθή πξάμε είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ 

εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 94 παξάγξαθνο 1. 

2. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη αλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 134 έσο 137. 

«3. Όπνηνο απεηιεί ζνβαξά κε ηελ ηέιεζε ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 εγθιήκαηνο θαη έηζη 



πξνθαιεί ηξφκν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. Ζ απφπεηξα ηνπ 

εγθιήκαηνο απηνχ δελ είλαη αμηφπνηλε. 

4. Με θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ηηκσξείηαη φπνηνο ζπγθξνηεί ή εληάζζεηαη σο κέινο ζε 

δνκεκέλε θαη κε δηαξθή δξάζε νκάδα απφ ηξία ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ δξνπλ απφ 

θνηλνχ θαη επηδηψθνπλ ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 (ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε). Με πνηλή κεησκέλε (άξζξν 83) ηηκσξείηαη ε πξάμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, 

φηαλ ε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ ηέιεζε ησλ πιεκκειεκάησλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1. Ζ θαηαζθεπή, πξνκήζεηα ή θαηνρή φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ θαη ρεκηθψλ ή 

βηνινγηθψλ πιηθψλ ή πιηθψλ πνπ εθπέκπνπλ επηβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν αθηηλνβνιίεο πξνο 

εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε. 

Ζ κε ηέιεζε απφ ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα εγθιήκαηα ηνπ 

θαηαιφγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία α' έσο θβ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ζπληζηά 

ειαθξπληηθή πεξίζηαζε. 

5. Όπνηνο δηεπζχλεη ηελ θαηά ην πξψην εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ. Με ηελ πνηλή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κεησκέλε (άξζξν 83) ηηκσξείηαη φπνηνο δηεπζχλεη ηελ θαηά ην 

δεχηεξν εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. 

6. Όπνηνο παξέρεη θάζε είδνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πιηθά ή άπια, θηλεηά ή αθίλεηα ή 

θάζε είδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θηήζεο ηνπο, ζε 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ή ζε κεκνλσκέλν ηξνκνθξάηε ή γηα ηε ζπγθξφηεζε 

ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ή γηα λα θαηαζηεί θάπνηνο ηξνκνθξάηεο ή ηα εηζπξάηηεη, 

ζπιιέγεη ή δηαρεηξίδεηαη ράξηλ ησλ αλσηέξσ, αλεμάξηεηα απφ ηε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε 

εγθιήκαηνο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα 

εηψλ. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη φπνηνο, ελ γλψζεη ηεο κειινληηθήο αμηνπνίεζεο 

ηνπο, παξέρεη νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο γηα λα δηεπθνιχλεη ή λα ππνβνεζήζεη ηελ ηέιεζε απφ 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ή απφ κεκνλσκέλν ηξνκνθξάηε νπνηνπδήπνηε απφ ηα 

θαθνπξγήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1. 

7. Όπνηνο δηαπξάηηεη δηαθεθξηκέλε θινπή (άξζξν 374), ιεζηεία (παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 380), πιαζηνγξαθία (άξζξν 216) πνπ αθνξά δεκφζην έγγξαθν ή εθβίαζε (άξζξν 

385) κε ζθνπφ ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε, 

εθηφο αλ ε εθβίαζε ηηκσξείηαη κε κεγαιχηεξε πνηλή. Αλ ε πξάμε πνπ ηειέζζεθε είλαη 

πιεκκέιεκα, επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. 

8. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 187 ηζρχεη θαη γηα ηα εγθιήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ.». 

  

 

Αρθρο: 187Β 



Ημ/νία: 09.07.2004 

Ημ/νία Ιζτύος: 27.06.2001 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ-ΤΜΜΟΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Μέηξα επηείθεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΤΣΑΖ ΚΑΗ 

ΤΜΜΟΡΗΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΤΠΑΗΣΗΟΤ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν, πνπ είρε αξρηθά ηνλ αξηζκφ Α θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ πξνζζήθε 

λένπ άξζξνπ 187Α απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004), 

έιαβε ηνλ αξηζκφ Β, πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 2928/2001 (Α΄ 141/27.6.2001).- Οη 

παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 

ηνπ λ. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο ππαηηίνπο ησλ πξάμεσλ ηεο ζπγθξφηεζεο εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο ή ζπκκνξίαο ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηέο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 187 ή ηεο ζπγθξφηεζεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ 

θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 187Α θαηαζηήζεη δπλαηή κε αλαγγειία ζηελ αξρή ηελ 

πξφιεςε ηεο δηάπξαμεο ελφο απφ ηα ζρεδηαδφκελα εγθιήκαηα ή κε ηνλ ίδην ηξφπν 

ζπκβάιιεη νπζησδψο ζηελ εμάξζξσζε ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο ή ηεο ζπκκνξίαο ή ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, απαιιάζζεηαη απφ ηελ πνηλή γηα ηηο πξάμεηο απηέο. 

Αλ δελ έρεη αθφκε αζθεζεί πνηληθή δίσμε, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ κε 

αηηηνινγεκέλε δηάηαμε ηνπ απέρεη απφ ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη ππνβάιιεη ηε 

δηθνγξαθία ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, ν νπνίνο ελεξγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 

παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

2. Αλ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ν ππαίηηνο έρεη ηειέζεη θάπνην απφ 

ηα επηδησθφκελα εγθιήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 187 ή έρεη ηειέζεη θάπνην 

απφ ηα εγθιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 187Α, ην δηθαζηήξην επηβάιιεη ζε απηφλ 

πνηλή ειαηησκέλε θαηά ην άξζξν 83. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ην δηθαζηήξην, εθηηκψληαο 

φιεο ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηδίσο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, ηεο 

ζπκκνξίαο ή ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, ηελ έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππαηηίνπ ζε 

απηήλ θαη ην βαζκφ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ εμάξζξσζε ηεο, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ 



αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο γηα ηξία έσο δέθα έηε, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά 

ησλ άξζξσλ 99 έσο 104." 

3. Γηα φπνηνλ θαηαγγέιιεη αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηειέζζεθαλ ζε βάξνο ηνπ απφ 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ άξζξνπ 187, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, αλ ε θαηαγγειία 

πηζαλνινγείηαη βάζηκε, κπνξεί, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, λα απφζρεη 

πξνζσξηλά απφ ηελ πνηληθή δίσμε γηα παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί αιινδαπψλ θαη πεξί 

εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή πξνζψπσλ κέρξη λα εθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ηηο πξάμεηο 

πνπ θαηαγγέιζεθαλ. Αλ ε θαηαγγειία απνδεηρζεί βάζηκε, ε απνρή απφ ηελ πνηληθή δίσμε 

γίλεηαη νξηζηηθή. 

4. Ζ απέιαζε αιινδαπψλ πνπ βξίζθνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα θαη θαηαγγέιινπλ 

αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηειέζζεθαλ απφ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ άξζξνπ 187, κπνξεί, 

κε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ θαη έγθξηζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, λα 

αλαζηέιιεηαη κέρξη λα εθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέιζεθαλ. 

Όζν ρξφλν δηαξθεί ε αλαζηνιή ηεο απέιαζεο ρνξεγείηαη ζηνπο αιινδαπνχο άδεηα 

παξακνλήο θαηά παξέθθιηζε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί αιινδαπψλ." 

  

 

Αρθρο: 188 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΘΔΜΗΣΟ ΧΜΑΣΔΗΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πκκεηνρή ζε αζέκηην ζσκαηείν 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Δ ΑΘΔΜΗΣΟ ΧΜΑΣΔΗΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο ζπκκεηέρεη ζε ζσκαηείν ηνπ νπνίνπ νη ζθνπνί αληηβαίλνπλ ζε πνηληθέο δηαηάμεηο 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

  



 

Αρθρο: 189 

Ημ/νία: 10.07.2009 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΖ ΚΟΗΝΖ ΔΗΡΖΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ηεο θνηλήο εηξήλεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ 

ΣΖ ΚΟΗΝΖ ΔΗΡΖΝΖ, ΒΗΟΠΡΑΓΗΔ Ή ΔΗΒΟΛΔ Δ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΑΠΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ Δ ΓΖΜΟΗΑ ΤΝΑΘΡΟΗΖ 

τόλια 

- Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). - 

Ζ αλαξίζκεζε ηεο πξψελ παξ. 3 ζε παξ. 4 έγηλε, κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο παξ. 3, κε ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ζπκκεηέρεη ζε δεκφζηα ζπλάζξνηζε πιήζνπο πνπ κε ελσκέλεο δπλάκεηο 

δηαπξάηηεη βηαηνπξαγίεο ελαληίνλ πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ ή εηζβάιιεη παξάλνκα ζε μέλα 

ζπίηηα, θαηνηθίεο ή άιια αθίλεηα θηήκαηα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

2. Οη ππνθηλεηέο θαη εθείλνη πνπ εθηέιεζαλ βηαηνπξαγίεο ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

«3. Ο ππαίηηνο ηεο πξάμεσο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν 

εηψλ θαη ν ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα 

εηψλ, αλ ηέιεζαλ ηελ πξάμε ηνπο κε θαιπκκέλα ή αιινησκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπο.» 

"4"(3). Οη πνηλέο απηέο επηβάιινληαη αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε. 

  

 

Αρθρο: 190 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΖ ΔΗΡΖΝΖ ΠΟΛΗΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ηεο εηξήλεο ησλ πνιηηψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ 

ΣΖ ΔΗΡΖΝΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ, ΓΗΔΓΔΡΖ Δ ΑΝΖΤΥΗΑ Ή ΣΡΟΜΟ ΠΟΛΗΣΧΝ, 

ΑΠΔΗΛΔ ΓΗΑ ΓΗΑΠΡΑΞΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "δηεγείξεη αλεζπρία ή ηξφκν ζηνπο πνιίηεο" - πξβι. θαη θείκελν ηεο 

θαζαξεχνπζαο: "δηεγείξσλ αλεζπρίαλ ή ηξφκνλ εηο ηνπο πνιίηαο". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε απεηιέο φηη ζα δηαπξαρζνχλ θαθνπξγήκαηα ή πιεκκειήκαηα [δηεγείξεη ζε 

αλεζπρία ή ηξφκν ηνπο πνιίηεο]* ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 191 

Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΓΗΑΠΟΡΑ 

ΦΔΤΓΧΝ ΔΗΓΖΔΧΝ, ΣΔΛΔΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ, ΑΝΖΤΥΗΔ ΠΟΛΗΣΧΝ, 

ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΗΣΖ, ΚΛΟΝΗΜΟ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ, 

ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ 

τόλια 



* Απφ πξνθαλή παξαδξνκή ηνπ λνκνζέηε, ηέζεθε, θαηά ηε κεηαγιψηηηζε, ε ιέμε 

"ηνπιάρηζηνλ" κεηά ηε ιέμε "θαηαδηθάδεηαη", αληί -νξζψο- κεηά ηε ιέμε "θπιάθηζε". Πξβι. 

θείκελν θαζαξεχνπζαο: "θαηαδηθάδεηαη εηο θπιάθηζηλ ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ".** Ζ 

κεηαηξνπή ηνπ δξαρκηθνχ πνζνχ ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 -ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). Πξνο (εμνηθείσζε θαη) 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ επξψ πξνο ηηο δξαρκέο, παξαζέηνπκε ζηελ 

παξ. 1 εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ πνζφ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. ε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή θαηαδηθάδεηαη φπνηνο 

δηαζπείξεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ςεπδείο εηδήζεηο ή θήκεο ηθαλέο λα επηθέξνπλ αλεζπρίεο 

ή θφβν ζηνπο πνιίηεο ή λα ηαξάμνπλ ηε δεκφζηα πίζηε ή λα θινλίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ θνηλνχ ζην εζληθφ λφκηζκα ή ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο ή λα επηθέξνπλ 

δηαηαξαρή ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο. Αλ ε πξάμε ηειέζηεθε επαλεηιεκκέλα κέζσ ηνπ 

ηχπνπ, ν ππαίηηνο θαηαδηθάδεηαη ηνπιάρηζηνλ* ζε θπιάθηζε έμη κελψλ θαη ζε ρξεκαηηθή 

πνηλή ηνπιάρηζηνλ "πεληαθνζίσλ ελελήληα (590) ΔΤΡΧ" [200.000 δξρ.]**. 

2. Όπνηνο απφ ακέιεηα γίλεηαη ππαίηηνο θάπνηαο απφ ηηο πξάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 192 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΖ ΚΟΗΝΖ ΔΗΡΖΝΖ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΓΖΜΟΗΑ 

ΠΡΟΚΛΖΖ Ή ΓΗΔΓΔΡΖ ΠΟΛΗΣΧΝ Δ ΒΗΟΠΡΑΓΗΔ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΚΟΗΝΖ 

ΔΗΡΖΝΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο δεκφζηα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί ή δηεγείξεη ηνπο πνιίηεο ζε βηαηνπξαγίεο 

κεηαμχ ηνπο ή ζε ακνηβαία δηρφλνηα θαη έηζη δηαηαξάζζεη ηελ θνηλή εηξήλε, ηηκσξείηαη κε 



θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ζχκθσλα κε άιιε δηάηαμε δελ επηβάιιεηαη απζηεξφηεξε 

πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 193 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑ Δ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΑΗΣΗΑ ΜΔΘΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Έγθιεκα ζε θαηάζηαζε ππαίηηαο κέζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΔΓΚΛΖΜΑ Δ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΘΖ, ΑΚΖΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΧΞΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 35 κε πξφζεζε ή απφ ακέιεηα, πεξηάγεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θαηάζηαζε κέζεο πνπ απνθιείεη θαηά ην άξζξν 34 ηελ ηθαλφηεηα γηα 

θαηαινγηζκφ θαη ζ' απηή ηελ θαηάζηαζε γίλεηαη ππαίηηνο πξάμεο, ε νπνία αιιηψο ζα ηνπ 

είρε θαηαινγηζηεί σο θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ 

αλ ε πξάμε είλαη πιεκκέιεκα, θαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ε πξάμε είλαη 

θαθνχξγεκα. 

2. Αλ ε πξάμε δηψθεηαη κφλν χζηεξα απφ έγθιεζε, ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν κεηά ηελ 

ππνβνιή ηεο. 

  

  

 

Αρθρο: 194 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΚΛΖΖ Δ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΓΗΑ ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ 

ΠΟΗΝΔ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξφζθιεζε ζε ζπλεηζθνξά γηα ρξεκαηηθέο πνηλέο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΓΖΜΟΗΑ 

ΠΡΟΚΛΖΖ Δ ΤΝΔΗΦΟΡΑ, ΑΠΟΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε ζθνπφ ηελ απνδνθηκαζία δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία επηβιήζεθε 

ρξεκαηηθή πνηλή ή απνδεκίσζε ή δηθαζηηθά έμνδα πξνζθαιεί δεκφζηα ζε ζπλεηζθνξά γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο ή δεκνζηεχεη ηα νλφκαηα ζπλδξνκεηψλ γηα ηέηνην ζθνπφ ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 195 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΝΟΠΛΖ ΟΜΑΓΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηάξηηζε έλνπιεο νκάδαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΔΝΟΠΛΖ ΟΜΑΓΑ, ΑΡΥΖΓΗΑ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΔΦΟΓΗΑΜΟ ΜΔ 

ΠΟΛΔΜΟΦΟΓΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο ρσξίο δηθαίσκα θαηαξηίδεη έλνπιε νκάδα πνπ δελ απνβιέπεη ζηε δηάπξαμε 



εγθιεκάησλ, ηελ εθνδηάδεη κε πνιεκνθφδηα ή αλαιακβάλεη ηελ αξρεγία ηεο, θαζψο θαη 

εθείλνο πνπ ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηα νκάδα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 196 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΟΤ ΑΞΗΧΜΑΣΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηάρξεζε εθθιεζηαζηηθνχ αμηψκαηνο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΠΡΟΚΛΖΖ Ή 

ΓΗΔΓΔΡΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ ΠΟΛΗΣΧΝ Δ ΔΥΡΟΠΡΑΘΔΗΑ ΚΑΣΑ 

ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΔΞΟΤΗΑ Ή ΠΟΛΗΣΧΝ, ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΟΤ 

ΑΞΗΧΜΑΣΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ο ζξεζθεπηηθφο ιεηηνπξγφο πνπ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ έξγσλ ηνπ ή δεκφζηα θαη κε ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ πξνθαιεί ή δηεγείξεη ηνπο πνιίηεο ζε ερζξνπάζεηα θαηά ηεο πνιηηεηαθήο 

εμνπζίαο ή άιισλ πνιηηψλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 197 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ (ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΓΖΜΟΗΑ 

ΣΑΞΖ) 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ζπλεδξηάζεσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ 

ΚΟΗΝΖ ΔΗΡΖΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ρσξίο λα δηαηαξάμεη ηελ θνηλή εηξήλε εκπνδίδεη απζαίξεηα ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ππεξεζηαθνχ ζπιιφγνπ ζπγθξνηεκέλνπ ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ 

ππνζέζεσλ ή πνιηηηθνχ θφκκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ή ζσκαηείνπ αλαγλσξηζκέλνπ 

ζχκθσλα κε ην λφκν ή ησλ αξρψλ ηνπο ή ησλ αξρψλ θαη ζπκβνπιίσλ θάπνηνπ 

θαζηδξχκαηνο ή ηηο δηαηαξάζζεη ζνβαξά κε δηέγεξζε ζνξχβνπ ή αηαμίαο ή κε νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηξφπν, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

2. Αλ ε πξάμε πνπ ηειέζηεθε αθνξά ζπλεδξίαζε δηθαζηεξίνπ, επηβάιιεηαη θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 198 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΚΟΒΟΤΛΖ ΒΛΑΦΖΜΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καθφβνπιε βιαζθεκία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΖΝΖ, 

ΚΑΚΟΒΟΤΛΖ ΒΛΑΦΖΜΗΑ, ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΒΑΜΟΤ ΠΡΟ ΣΑ ΘΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΖΝΖ 



1. Με θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ ηηκσξείηαη φπνηνο δεκφζηα θαη θαθφβνπια βξίδεη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην Θεφ. 

2. Όπνηνο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξ.1, εθδειψλεη δεκφζηα κε βιαζθεκία έιιεηςε 

ζεβαζκνχ πξνο ηα ζεία, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 199 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΘΤΒΡΗΖ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καζχβξηζε ζξεζθεπκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΖΝΖ, 

ΚΑΚΟΒΟΤΛΖ ΚΑΘΤΒΡΗΖ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο δεκφζηα θαη θαθφβνπια θαζπβξίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ Αλαηνιηθή 

Οξζφδνμε Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ ή άιιε ζξεζθεία αλεθηή ζηελ Διιάδα ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 200 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΝΑΘΡΟΗΔΧΝ 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ζξεζθεπηηθψλ ζπλαζξνίζεσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΖΝΖ, 

ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΝΑΘΡΟΗΔΧΝ, ΣΔΛΔΖ ΤΒΡΗΣΗΚΧΝ 

ΑΝΑΡΜΟΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο θαθφβνπια πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη ή κε πξφζεζε δηαηαξάζζεη κηαλ αλεθηή θαηά 

ην πνιίηεπκα ζξεζθεπηηθή ζπλάζξνηζε γηα ιαηξεία ή ηειεηή, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη 

δχν εηψλ. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο κέζα ζε εθθιεζία ή ζε ηφπν νξηζκέλν γηα 

ζξεζθεπηηθή ζπλάζξνηζε αλεθηή θαηά ην πνιίηεπκα, ελεξγεί πβξηζηηθά αλάξκνζηεο 

πξάμεηο. 

  

 

Αρθρο: 201 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΔΡΗΤΒΡΗΖ ΝΔΚΡΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πεξηχβξηζε λεθξψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΠΗΒΟΤΛΖ ΣΖ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΖΝΖ, 

ΠΔΡΗΫΒΡΗΖ ΝΔΚΡΟΤ, ΣΔΛΔΖ ΤΒΡΗΣΗΚΧΝ ΑΝΑΡΜΟΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ 

τόλια 

* "απηνγλσκφλσο", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 



Όπνηνο αθαηξεί απζαίξεηα* λεθξφ ή κέιε ηνπ ή ηελ ηέθξα ηνπ, απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα λα ηα θπιάμνπλ ή ελεξγεί πξάμεηο πβξηζηηθά αλάξκνζηεο ζρεηηθέο κε απηά ή κε 

ηάθν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 202 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΔΓΔΡΖ ΤΠΟΥΡΔΟΤΜΔΝΧΝ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηέγεξζε απηψλ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑ ΠΔΡΗ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖ ΣΡΑΣΔΤΖ, ΠΡΟΚΛΖΖ Ή ΓΗΔΓΔΡΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΒΑΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΖ Ή ΑΝΤΠΑΚΟΖ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΡΑΣΔΤΖ, ΣΔΛΔΖ ΣΧΝ 

ΠΡΑΞΔΧΝ Δ ΠΟΛΔΜΟ Ή ΔΝΟΠΛΖ ΣΑΖ Ή ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΑΣΔΤΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΟΓΓΟΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΑΓΟΝΣΑΗ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΗΑ ΣΡΑΣΔΤΖ 

1. Οπνηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κε πξφζεζε πξνθαιεί ή δηεγείξεη πξφζσπν πνπ 

ππεξεηεί ζην ζηξαηφ λα παξαβεί ππεξεζηαθή ππνρξέσζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη 

ηξηψλ εηψλ. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο κε πξφζεζε πξνθαιεί ή δηεγείξεη πξφζσπν πνπ έρεη 

ππνρξέσζε λα ζηξαηεπζεί λα κελ ππαθνχζεη ζηελ πξφζθιεζε φηαλ ην θαιέζνπλ ζην 

ζηξαηφ. 

3. Οπνηνο ζε θαηξφ πνιέκνπ, έλνπιεο ζηάζεο ή γεληθήο επηζηξάηεπζεο δηαπξάμεη ηηο 

πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 

δέθα εηψλ. 

4. Οη πνηλέο απηνχ ηνπ άξζξνπ επηβάιινληαη, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε 



δηάηαμε. 

  

 

Αρθρο: 203 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Σερλεηή πξφθιεζε αληθαλφηεηαο γηα ηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑ ΠΔΡΗ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖ ΣΡΑΣΔΤΖ, ΣΔΥΝΖΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ, ΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ Δ ΠΟΛΔΜΟ Ή ΔΝΟΠΛΖ ΣΑΖ Ή ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΑΣΔΤΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε θαη γηα λα απνθχγεη ηε ζηξάηεπζε θαζηζηά κφλνο ή κε ηε βνήζεηα 

άιινπ ηνλ εαπηφ ηνπ αλίθαλν γηα ηελ ππεξεζία ζην ζηξαηφ κε αθξσηεξηαζκφ, ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, νιηθά ή κεξηθά, δηαξθψο ή πξφζθαηξα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

κέρξη δχν εηψλ. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιιεη θαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή θπιάθηζεο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή, αλ κε άιιε δηάηαμε δελ ηηκσξείηαη 

ε πξάμε βαξχηεξα, ηηκσξείηαη θαη φπνηνο κε πξφζεζε πξνθαιεί ηέηνηα αληθαλφηεηα ζε 

άιινλ κε ηελ ζέιεζή ηνπ. 

3. Οπνηνο ζε θαηξφ πνιέκνπ, έλνπιεο ζηάζεο ή γεληθήο επηζηξάηεπζεο ηειεί ηηο πξάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ, αλ 

ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε. 

  

 



Αρθρο: 204 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΑΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΓΖ ΣΡΑΣΔΤΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απάηε γηα ηελ απνθπγή ηεο ζηξάηεπζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑ ΠΔΡΗ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖ ΣΡΑΣΔΤΖ, ΑΠΑΣΖ ΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΣΡΑΣΔΤΖ, ΑΠΟΣΔΡΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κεηαρεηξίδεηαη απαηειά κέζα γηα λ' απνθχγεη ν ίδηνο ή θάπνηνο άιινο, νιηθά ή 

κεξηθά, δηαξθψο ή πξφζθαηξα, ηελ ππνρξέσζε γηα ζηξάηεπζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη 

ελφο έηνπο, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

επηβάιιεη θαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

  

 

Αρθρο: 205 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΑΠΟΓΖΜΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξάλνκε απνδεκία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑ ΠΔΡΗ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖ ΣΡΑΣΔΤΖ, ΑΠΟΦΤΓΖ ΣΡΑΣΔΤΖ, ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΑΠΟΓΖΜΗΑ, 



ΑΝΑΥΧΡΖΖ ΣΖΝ ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΥΧΡΗ ΑΓΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο θεχγεη ζηελ αιινδαπή ρσξίο άδεηα θαη γηα λα απνθχγεη ηε ζηξάηεπζε, θαζψο θαη 

φπνηνο βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή θαη δελ πξνζέξρεηαη εγθαίξσο γηα λα εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή 

πνηλή, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε. 

2. Οπνηνο θεχγεη ζηελ αιινδαπή ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα πνπ απαηηεί ν ζηξαηνινγηθφο 

λφκνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 206 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΣΡΑΣΔΤΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

ηξαηνινγία γηα μέλν θξάηνο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑ ΠΔΡΗ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖ ΣΡΑΣΔΤΖ, ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΑ ΔΛΛΖΝΑ ΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΞΔΝΟ ΚΡΑΣΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο ζηξαηνινγεί Διιελα πνιίηε γηα ζηξαηησηηθή ππεξεζία ζε μέλν θξάηνο, θαζψο θαη 

φπνηνο ηνλ βνεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 207 



Ημ/νία: 19.10.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΥΑΡΑΞΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαράξαμε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ, 

ΠΑΡΑΥΑΡΑΞΖ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΑΥΑΡΑΥΘΔΝΣΧΝ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

2948/2001 (Α΄ 242/19.10.2001). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΔΝΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ 

"Όπνηνο παξαπνηεί ή λνζεχεη κεηαιιηθφ λφκηζκα ή ραξηνλφκηζκα νπνηνπδήπνηε θξάηνπο ή 

εθδνηηθήο αξρήο, είηε θαηά είηε πξηλ απφ ην ρξφλν λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ είηε θαηά ην 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν γίλεηαη δεθηφ πξνο αληαιιαγή απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, κε 

ζθνπφ λα ην ζέζεη ζε θπθινθνξία ζαλ γλήζην, θαζψο θαη φπνηνο πξνκεζεχεηαη, απνδέρεηαη, 

εηζάγεη, εμάγεη, κεηαθέξεη ή θαηέρεη ηέηνην λφκηζκα γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή. ε ηδηαίηεξα ειαθξέο πεξηπηψζεηο 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή". 

  

 

Αρθρο: 208 

Ημ/νία: 19.10.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΑΡΑΥΑΡΑΓΜΔΝΧΝ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 



Κπθινθνξία παξαραξαγκέλσλ λνκηζκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ, 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΑΡΑΥΑΡΑΥΘΔΝΣΧΝ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ, ΛΖΦΖ ΝΟΜΗΜΑΣΟ Χ 

ΓΝΖΗΟΝ, ΣΔΛΔΖ ΠΡΑΞΔΧΝ ΚΑΣ' ΔΝΣΟΛΖ 

τόλια 

- Ζ παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

2948/2001 (Α΄ 242/19.10.2001). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Όπνηνο κε πξφζεζε ζέηεη ζε θπθινθνξία παξαραξαγκέλν κεηαιιηθφ λφκηζκα ή 

ραξηνλφκηζκα νπνηνπδήπνηε θξάηνπο ή εθδνηηθήο αξρήο ζαλ γλήζην, είηε θαηά είηε πξηλ 

απφ ην ρξφλν λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ είηε θαηά ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν γίλεηαη δεθηφ 

πξνο αληαιιαγή απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα 

εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή. ε ηδηαίηεξα ειαθξέο πεξηπηψζεηο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή". 

2. Αλ φκσο ν ππαίηηνο ή αληηπξφζσπφο ηνπ είρε δερζεί ην λφκηζκα ζαλ γλήζην, ηνπ 

επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή ρξεκαηηθή πνηλή. Ζ ίδηα πνηλή επηβάιιεηαη, αλ ν 

ππαίηηνο ελήξγεζε εθηειψληαο εληνιή εθείλνπ ζηνλ νπνίν δφζεθε ην λφκηζκα ζαλ γλήζην, 

φηαλ βξίζθεηαη ζε ζρέζε εμάξηεζεο κε ηνλ εληνιέα ή δεη καδί ηνπ ζηελ ίδηα θαηνηθία. 

  

 

Αρθρο: 208Α 

Ημ/νία: 19.10.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 19.10.2001 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ 

  

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζ. 8 ηνπ λ. 2948/2001 (Α΄ 

242/19.10.2001). 

  



Κείμενο Αρθροσ 

"Όπνηνο κε πξφζεζε θαηαζθεπάδεη, πξνκεζεχεηαη, θαηέρεη ή ζέηεη ζε θπθινθνξία 

κεηαιιηθφ λφκηζκα ή ραξηνλφκηζκα είηε θαηά είηε πξηλ απφ ην ρξφλν λφκηκεο θπθινθνξίαο 

ηνπο είηε θαηά ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν γίλεηαη δεθηφ πξνο αληαιιαγή απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί λφκηκεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά, ρσξίο φκσο ηελ άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο ή θαζ' ππέξβαζε ηνπ 

ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο, ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 208". 

  

 

Αρθρο: 209 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΗΒΓΖΛΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Κηβδειεία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ, 

ΚΗΒΓΖΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε θνπή, ηξχπεκα ή ξίληζκα ή κε άιινλ ηξφπν ειαηηψλεη ηελ εζσηεξηθή αμία ηνπ 

κεηαιιηθνχ λνκίζκαηνο κε ζθνπφ λα ην ζέζεη ζε θπθινθνξία ζαλ λα είρε πιήξε ηελ 

εζσηεξηθή ηνπ αμία, θαζψο θαη εθείλνο πνπ πξνκεζεχεηαη θίβδειν λφκηζκα γηα ηνλ ίδην 

ζθνπφ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 210 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΗΒΓΖΛΧΝ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ-ΣΗΣΛΧΝ 

ΚΛΠ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Κπθινθνξία θίβδεισλ λνκηζκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ, 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΗΒΓΖΛΧΝ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ, ΛΖΦΖ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ Χ ΓΝΖΗΧΝ, 

ΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ ΚΑΣ' ΔΝΣΟΛΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε ζέηεη ζε θπθινθνξία λφκηζκα θίβδειν ζαλ λα είρε πιήξε ηελ 

εζσηεξηθή ηνπ αμία ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή. 

2. Αλ φκσο ν ππαίηηνο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ είρε δερζεί ην λφκηζκα απηφ ζαλ γλήζην, ηνπ 

επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή ρξεκαηηθή πνηλή. Ζ ίδηα πνηλή επηβάιιεηαη αλ ν 

ππαίηηνο ελήξγεζε εθηειψληαο εληνιή εθείλνπ ζηνλ νπνίν δφζεθε ην λφκηζκα ζαλ γλήζην, 

φηαλ βξίζθεηαη ζε ζρέζε εμάξηεζεο κε ηνλ εληνιέα ή δεη καδί ηνπ ζηελ ίδηα θαηνηθία. 

  

 

Αρθρο: 211 

Ημ/νία: 19.10.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ, 

ΠΑΡΑΥΑΡΑΞΖ ΚΑΗ ΚΗΒΓΖΛΔΗΑ, ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ 

τόλια 



- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζ. 8 ηνπ λ. 2948/2001 

(Α΄ 242/19.10.2001). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"Όπνηνο κε ζθνπφ λα δηαπξάμεη θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 207 θαη 209 

θαηαζθεπάδεη, πξνκεζεχεηαη ή θαηέρεη εξγαιεία, αληηθείκελα, πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ή άιια κέζα, ρξήζηκα γη' απηφλ ην ζθνπφ, θαζψο θαη νινγξαθήκαηα ή ινηπά 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ λνκίζκαηνο, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ 

παξαράξαμε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή". 

  

 

Αρθρο: 212 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ, 

ΠΑΡΑΥΑΡΑΞΖ ΚΑΗ ΚΗΒΓΖΛΔΗΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΠΟΗΝΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Απαιιάζζεηαη απφ θάζε πνηλή φπνηνο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 

θαηαζηξέθεη κε ηελ ειεχζεξε ζέιεζή ηνπ ηα αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηφ πξηλ ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

  

 

Αρθρο: 213 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΖΜΔΤΖ (ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ 

ΝΟΜΗΜΑ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γήκεπζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ, 

ΓΖΜΔΤΖ ΠΑΡΑΥΑΡΑΥΘΔΝΣΧΝ Ή ΚΗΒΓΖΛΧΝ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΧΝ Ή 

ΚΔΤΧΝ Ή ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ, ΑΥΡΖΣΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΝ ΑΜΔΣΟΥΟ ΚΤΡΗΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ δήκεπζε ησλ παξαραξαγκέλσλ ή θίβδεισλ λνκηζκάησλ θαη ησλ κέζσλ, ζθεπψλ θαη 

εξγαιείσλ ηνπ άξζξνπ 211 δηαηάζζεηαη θαη αλ αθφκα δελ δησρζεί θαη θαηαδηθαζζεί 

νξηζκέλν πξφζσπν θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηά αλήθνπλ ή φρη ζηνλ απηνπξγφ ή ην 

ζπλαίηην ηεο παξαράξαμεο ή θηβδειείαο. 

2. Αλ φκσο ν θχξηνο ησλ λνκηζκάησλ ή ηνπ πιηθνχ απφ ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ είλαη 

απνδεδεηγκέλα ακέηνρνο ζηελ παξαράξαμε ή ηελ θηβδειεία, ηα λνκίζκαηα αρξεζηεχνληαη 

σο λνκίζκαηα θαη απνδίδνληαη χζηεξα απφ απηφ ζηνλ θχξην. 

  

 

Αρθρο: 214 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Σξαπεδνγξακκάηηα θαη άιινη ηίηινη πνπ εμνκνηψλνληαη κ' απηά 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ, 



ΔΞΟΜΟΗΧΖ ΥΑΡΣΟΝΟΜΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΣΗΣΛΟΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ εμνκνηψλνληαη κε ην ραξηνλφκηζκα 

ηα ηξαπεδνγξακκάηηα, νη νκνινγίεο πνπ πεξηέρνπλ ππφζρεζε πιεξσκήο νξηζκέλνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ, νη κεηνρέο, νη πξνζσξηλνί ηίηινη κεηνρψλ, ηα ηνθνκεξίδηα, νη 

κεξηζκαηαπνδείμεηο ή νη απνδείμεηο γηα ηελ αλαλέσζε ηέηνησλ κεξηζκάησλ, αλ απηνί νη 

ηίηινη είλαη ζηνλ θνκηζηή θαη εθδφζεθαλ απφ θάπνηνλ πνπ είρε ην δηθαίσκα λα ηνπο 

εθδψζεη ή θαίλνληαη φηη εθδφζεθαλ απφ ηέηνην πξφζσπν. 

  

 

Αρθρο: 214Α 

Ημ/νία: 28.05.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΥΑΡΑΞΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΠΑΡΑΥΑΡΑΓΜΔΝΧΝ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ ΚΗΒΓΖΛΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΗΒΓΖΛΧΝ 

ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ-ΣΗΣΛΧΝ ΚΛΠ ΤΠΟΣΡΟΠΟΗ ΚΑΘ' ΔΞΖ ΚΑΘΔΗΡΞΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΔ 

ΚΑΘ' ΔΞΖ ΤΠΟΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπνηξνπή 

τόλια 

Σν άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 3663/2008 ΦΔΚ Α 99/28.5.2008. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 88 έσο 93 ηνπ παξφληνο Κψδηθα ζηα εγθιήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 207 έσο 211 θα 214, ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ακεηάθιεηεο 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, πνπ εθδίδνπλ δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο." 

  

 



Αρθρο: 215 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξάλνκε έθδνζε αλψλπκσλ νκνινγηψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΗΜΑ, 

ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΝΧΝΤΜΧΝ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο ζέηεη παξάλνκα ζε θπθινθνξία ζηελ Διιάδα αλψλπκεο νκνινγίεο πνπ πεξηέρνπλ 

ππφζρεζε πιεξσκήο νξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 215Α 

Ημ/νία: 21.10.2005 

  

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ πδ 221/2005 (Α΄ 263/21.10.2005). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Όπνηνο παξάγεη, πσιεί, εηζάγεη ή δηαλέκεη γηα πψιεζε ή γηα άιινπο εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο κεηάιιηα ή κάξθεο ηα νπνία: 

α) θέξνπλ ζηελ φςε ηνπο φξνπο «επξψ» ή «ιεπηά επξψ» ή ην ζχκβνιν ηνπ επξψ, ή 

β) έρνπλ κέγεζνο εληφο ησλ νξίσλ αλαθνξάο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε ζη' ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Καλνληζκνχ 2182/2004 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο 



Γεθεκβξίνπ 2004 (E.E.L. 373/1/21.12.2004) ή 

γ) θέξνπλ ζηελ φςε ηνπο νπνηνδήπνηε ζρέδην πνπ είλαη παξφκνην κε εθείλν ησλ εζληθψλ 

εκπξφζζησλ φςεσλ ή ησλ θνηλψλ νπίζζησλ φςεσλ ησλ θεξκάησλ επξψ ή είλαη 

παλνκνηφηππν ή παξφκνην κε ην ζρέδην ηεο ζηεθάλεο ησλ θεξκάησλ ησλ 2 επξψ, ηηκσξείηαη 

κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ ΔΤΡΧ 1.000 έσο ΔΤΡΧ 20.000. 

2. Οη αλσηέξσ πξάμεηο δελ ηηκσξνχληαη φηαλ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 3 ηνπ πην πάλσ Καλνληζκνχ ή έρεη ρνξεγεζεί εηδηθή άδεηα, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 4 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Καλνληζκνχ. 

3. Με ηελ ίδηα ρξεκαηηθή πνηλή ηηκσξνχληαη θαη φζνη ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πέξαλ 

ηνπ ηέινπο ηνπ 2009 ηα κεηάιιηα θαη ηηο κάξθεο πνπ εθδφζεθαλ πξηλ ηελ 21 Γεθεκβξίνπ 

2004 θαη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ ζεζπίδνληαη ζηα άξζξα 2, 3 θαη 4 ηνπ Καλνληζκνχ". 

  

 

Αρθρο: 216 

Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΛΑΣΟΓΡΑΦΗΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

α.Πιαζηνγξαθία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ, 

ΠΛΑΣΟΓΡΑΦΗΑ, ΥΡΖΖ 

τόλια 

- Ζ εληφο " " θξάζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 

112/3.6.1999), ελψ ην εληφο " " δεχηεξν εδ. ηεο ηδίαο παξ. (3) πξνζηέζεθε κε ηελ πεξ. β' ηεο 

παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 14.* Ζ κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο 

ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 -ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 

2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). Πξνο (εμνηθείσζε θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο 

αληηζηνηρίεο ησλ επξψ πξνο ηηο δξαρκέο, παξαζέηνπκε εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά 

πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ πνζφ.Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

1608/1950 πεξί απμήζεσο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ 

Γεκνζίνπ: "1. ηνλ έλνρν ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 



237, 242, (256), 258, 372, 375 θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη 

θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην 

φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε 

απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

"50.000.000" δξαρκψλ [147.000 επξψ],επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ 

ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν έλνρνο εμαθνινχζεζε επί 

καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο 

αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ 

πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη 

κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΚΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ 

1. Οπνηνο θαηαξηίδεη πιαζηφ ή λνζεχεη έγγξαθν κε ζθνπφ λα παξαπιαλήζεη κε ηε ρξήζε 

ηνπ άιινλ ζρεηηθά κε γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Ζ ρξήζε ηνπ εγγξάθνπ απφ απηφλ ζεσξείηαη 

επηβαξπληηθή πεξίπησζε. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ελ γλψζεη ρξεζηκνπνηεί 

πιαζηφ ή λνζεπκέλν έγγξαθν. 

3. Αλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ (παξάγξαθνη 1-2) ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ 

ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ "εάλ ην ζπλνιηθφ φθεινο ή ε ζπλνιηθή δεκία 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ "εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) ΔΤΡΧ" [25.000.000 δξρ.]*. 

"Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο πνπ δηαπξάηηεη πιαζηνγξαθίεο θαη' επάγγεικα ή 

θαηά ζπλήζεηα θαη ην ζπλνιηθφ φθεινο ή ε ζπλνιηθή δεκία ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 

"δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) ΔΤΡΧ" [5.000.000 δξρ.]*. 

  

 

Αρθρο: 217 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΛΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ 



  

Σίηλος Αρθροσ 

Πιαζηνγξαθία πηζηνπνηεηηθψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ, 

ΠΛΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ, ΥΡΖΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ άκεζε ζπληήξεζε, ηελ θίλεζε ή ηελ θνηλσληθή 

πξφνδν απηνχ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θαηαξηίδεη πιαζηφ ή λνζεχεη πηζηνπνηεηηθφ ή καξηπξηθφ ή 

άιιν έγγξαθν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζπλήζσο γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο ή ελ γλψζεη ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηέηνην πιαζηφ ή λνζεπκέλν έγγξαθν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο 

ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ηέηνην έγγξαθν, 

πνπ είλαη γλήζην, είρε εθδνζεί φκσο γηα άιινλ. 

  

 

Αρθρο: 218 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΛΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΔΝΖΜΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πιαζηνγξαθία θαη θαηάρξεζε ελζήκσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ, 

ΠΛΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΔΝΖΜΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ή ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ή 

ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΔΤΧΝ Ή ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ, ΓΖΜΔΤΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηεο παξ. 1 θαη ηε ιέμε 

"μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ" ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα 

δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο ην θφκκα (,) θαη ηελ 



ηειεία (.) αληηζηνίρσο.Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1608/1950 

πεξί απμήζεσο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ Γεκνζίνπ: "1. ηνλ 

έλνρν ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 

258, 372, 375 θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ 

ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην φθεινο πνπ πέηπρε ή 

επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή 

ζηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ "50.000.000" δξαρκψλ [147.000 

επξψ],επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο 

πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν έλνρνο εμαθνινχζεζε επί καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ 

εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο 

ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά 

ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο: α) θαηαξηίδεη πιαζηά ή λνζεχεη επίζεκα έλζεκα δεισηηθά αμίαο, ηδίσο 

ηαρπδξνκηθά ή ραξηφζεκα ή άιια θνξφζεκα, κε ζθνπφ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ γλήζηα,* 

β) ελ γλψζεη ηα ρξεζηκνπνηεί ζαλ γλήζηα,* γ) ηα πξνκεζεχεηαη γη' απηφλ ην ζθνπφ ή ηα 

πξνζθέξεη ζηελ αγνξά ή ηα εηζάγεη ζε θπθινθνξία ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα 

εηψλ. 

2. Οπνηνο ελ γλψζεη μαλαρξεζηκνπνηεί επίζεκα έλζεκα δεισηηθά αμίαο, πνπ είραλ ήδε 

ρξεζηκνπνηεζεί ή ηα απνθηά κε ζθνπφ λα ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεη πξνζθέξνληάο ηα ζηελ 

αγνξά ή εηζάγνληάο ηα ζε θπθινθνξία ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε 

ρξεκαηηθή πνηλή. 

3. Οπνηνο κε ζθνπφ λα εθηειέζεη θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο θαηαζθεπάδεη, 

πξνκεζεχεηαη ή παξαδίδεη ζε άιινλ κέζα, ζθεχε ή εξγαιεία ρξήζηκα γηα ην ζθνπφ απηφλ 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

4. Σν δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε δήκεπζε ησλ πιαζηψλ ελζήκσλ, εθείλσλ πνπ έρνπλ 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ.* Μπνξεί 

επίζεο λα δηαηάμεη ηε δήκεπζε ησλ ζθεπψλ θαη εξγαιείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη φηαλ δελ δηψθεηαη ή δελ θαηαδηθάδεηαη νξηζκέλν πξφζσπν. 

  

 

Αρθρο: 219 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ, 

ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΠΟΗΝΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 212 εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 218 παξ.3. 

  

 

Αρθρο: 220 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΦΑΡΠΑΓΖ ΦΔΤΓΟΤ ΒΔΒΑΗΧΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

β. Τθαξπαγή ςεπδνχο βεβαίσζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ, 

ΤΦΑΡΠΑΓΖ ΦΔΤΓΟΤ ΒΔΒΑΗΧΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο πεηπραίλεη κε εμαπάηεζε λα βεβαησζεί ζε δεκφζην έγγξαθν αλαιεζψο 

πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, θαζψο θαη φπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα 

ςεπδή βεβαίσζε γηα λα εμαπαηήζεη άιινλ ζρεηηθά κε ην πεξηζηαηηθφ απηφ, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ κέρξη δχν εηψλ, αλ δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο γηα 



ηελ εζηθή απηνπξγία. 

2. Αλ φκσο ππάξρνπλ νη φξνη ηνπ άξζξνπ 216 παξ.3, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 221 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΦΔΤΓΔΗ ΗΑΣΡΗΚΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

γ. Φεπδείο ηαηξηθέο πηζηνπνηήζεηο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ, 

ΦΔΤΓΔΗ ΗΑΣΡΗΚΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ, ΥΡΖΖ, ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ, 

ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ 

τόλια 

- Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.1941/1991 

ΦΔΚ Α 41. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Γηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, ρεκηθνί θαη καίεο πνπ ελ γλψζεη 

εθδίδνπλ ςεπδείο πηζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο πξννξίδνληαη λα παξέρνπλ πίζηε ζε δεκφζηα, 

δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή ή λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ ή ζε κηα αζθαιηζηηθή 

επηρείξεζε ή πνπ κπνξνχλ λα δεκηψζνπλ έλλνκα θαη νπζηψδε ζπκθέξνληα άιινπ 

πξνζψπνπ ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ νη ςεπδείο 

απηέο πηζηνπνηήζεηο πξννξίδνληαη γηα δηθαζηηθή ρξήζε, απηνί πνπ ηηο εθδίδνπλ ηηκσξνχληαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή, κε ζηέξεζε ησλ αμησκάησλ θαη 

ζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 63 αξηζκ. 1, σο θαη κε απαγφξεπζε αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα κήλα κέρξη έμη κήλεο. 

2. Με θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ηηκσξείηαη φπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα ςεπδή 

πηζηνπνίεζε γηα λα εμαπαηήζεη δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή, ή λνκηθφ πξφζσπν 



δεκφζηνπ δηθαίνπ ή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Αλ έγηλε δηθαζηηθή ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

ςεπδνχο πηζηνπνίεζεο, ν δηάδηθνο πνπ έθακε ηε ρξήζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 222 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΔΞΑΓΧΓΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

δ. Τπεμαγσγή εγγξάθσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ, 

ΤΠΔΞΑΓΧΓΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε ζθνπφ λα βιάςεη άιινλ απνθξχπηεη, βιάπηεη ή θαηαζηξέθεη έγγξαθν ηνπ νπνίνπ 

δελ είλαη θχξηνο ή δελ είλαη απνθιεηζηηθά θχξηνο ή πνπ άιινο έρεη δηθαίσκα, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, λα δεηήζεη ηελ παξάδνζε ή ηελ επίδεημή ηνπ ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 223 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΟΡΟΖΜΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 



ε. Μεηαθίλεζε νξνζήκσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΤΠΟΜΝΖΜΑΣΑ, 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΟΡΟΖΜΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΟΡΗΧΝ Ή ΤΦΟ ΚΑΗ 

ΓΗΑΗΡΔΖ ΤΓΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο, κε ζθνπφ λα βιάςεη άιινλ, αθαηξεί, θαζηζηά αγλψξηζηα, κεηαηνπίδεη ή ςεπδψο 

ηνπνζεηεί νξφζεκα ή άιια ζεκάδηα πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ ή ηνπ χςνπο 

θαη ηεο δηαίξεζεο ησλ πδάησλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

2. Αλ ε πξάμε έγηλε ρσξίο απηφλ ηνλ ζθνπφ, κε πξφζεζε φκσο, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη 

ηξηψλ κελψλ ή ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 224 

Ημ/νία: 11.03.2005 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΦΔΤΓΟΡΚΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Φεπδνξθία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΦΔΤΓΟΡΚΗΑ 

τόλια 

- Ζ παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3327/2005 (Α΄ 

70/11.3.2005). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΔΝΓΔΚΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 



ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

«1. Όπνηνο σο δηάδηθνο ζε πνιηηηθή δίθε δίλεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή φξθν, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.» 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο, ελψ εμεηάδεηαη ελφξθσο σο κάξηπξαο ελψπηνλ 

αξρήο αξκφδηαο λα ελεξγεί έλνξθε εμέηαζε ή αλαθέξεηαη ζηνλ φξθν πνπ έρεη δψζεη, 

θαηαζέηεη ελ γλψζεη ηνπ ςέκαηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηελ αιήζεηα. 

3. Δμνκνηψλνληαη κε ηνλ φξθν ε δηαβεβαίσζε ησλ θιεξηθψλ ζηελ ηεξνζχλε ηνπο, ε 

δηαβεβαίσζε πνπ επηηξέπεη ν λφκνο αληί γηα φξθν ζηνπο νπαδνχο ζξεζθεπκάησλ πνπ δελ 

επηηξέπνπλ φξθν, θαζψο θαη θάζε άιιε βεβαίσζε πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ φξθν, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο δηθνλνκίαο. 

  

 

Αρθρο: 225 

Ημ/νία: 11.03.2005 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΦΔΤΓΖ ΑΝΧΜΟΣΗ ΚΑΣΑΘΔΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Φεπδήο αλψκνηε θαηάζεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΦΔΤΓΖ ΑΝΧΜΟΣΖ ΚΑΣΑΘΔΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3327/2005 (Α΄ 70/11.3.2005). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ηηκσξείηαη: 

α) φπνηνο, φηαλ εμεηάδεηαη ρσξίο φξθν σο δηάδηθνο ή κάξηπξαο απφ αξρή αξκφδηα λα 

ελεξγεί ηέηνηα εμέηαζε, ελ γλψζεη ηνπ θαηαζέηεη ςέκαηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηελ 

αιήζεηα, 



β) φπνηνο δειψλεη πσο είλαη έηνηκνο λα δψζεη ζην δηθαζηήξην ςεπδή φξθν, πνπ φκσο δελ 

έδσζε, γηαηί ν αληίδηθνο ηνλ δέρηεθε ζαλ δνζκέλν. 

2. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο, ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε, φηαλ εμεηάδεηαη απφ θάπνηα αξρή ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν ηεο ή 

φηαλ αλαθέξεηαη ζε απηήλ, εθζέηεη ελ γλψζεη ηνπ ςέκαηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηελ 

αιήζεηα. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κάξηπξαο ελψπηνλ θάπνηαο 

αξρήο θαη αξλείηαη επίκνλα λα δψζεη ηε καξηπξία ηνπ ή ηνλ φξθν ηεο καξηπξίαο ηνπ.» 

  

 

Αρθρο: 226 

Ημ/νία: 11.03.2005 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΦΔΤΓΟΡΚΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Φεπδνξθία θ.ιπ. πξαγκαηνγλψκνλα θαη δηεξκελέα. 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΦΔΤΓΟΡΚΗΑ Ή ΦΔΤΓΖ ΑΝΧΜΟΣΖ ΚΑΣΑΘΔΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΑ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΔ ΠΟΗΝΔ, 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

τόλια 

- Οη παξ. 1 θαη 3 ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο παξ. 3 θαη 4 αληηζηνίρσο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3327/2005 (Α΄ 70/11.3.2005). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Όπνηνο σο πξαγκαηνγλψκνλαο ή δηεξκελέαο ελ γλψζεη εθζέηεη κε φξθν ςέκαηα ή 

απνθξχπηεη ηελ αιήζεηα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.» 

2. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 67 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε. 

«3. Αλ ε ςεπδήο γλσκνδφηεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα ή ε ςεπδήο κεηάθξαζε ηνπ 

δηεξκελέα έγηλαλ ρσξίο φξθν, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.» 



  

 

Αρθρο: 227 

Ημ/νία: 11.03.2005 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ ΣΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΦΔΤΓΟΡΚΗΑ, ΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ, 

ΑΣΗΜΧΡΖΣΖ ΦΔΤΓΖ ΑΝΧΜΟΣΖ ΚΑΣΑΘΔΖ ΛΟΓΧ ΑΝΑΚΛΖΖ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

ΛΟΓΧ ΑΠΟΦΤΓΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

τόλια 

- Ζ παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3327/2005 (Α΄ 

70/11.3.2005). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 224 θαη 226 παξ. 1 επηβάιιεηαη ζηνλ ππαίηην θαη ζηέξεζε 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηα έλα έσο πέληε έηε.» 

2. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 225 ε πξάμε κέλεη αηηκψξεηε αλ ν ππαίηηνο κε ηελ 

ειεχζεξε ζέιεζή ηνπ αλαθάιεζε ελψπηνλ ηεο ίδηαο αξρήο ηελ ςεπδή έθζεζε κε λέα ηνπ 

έθζεζε. Ζ αλάθιεζε απηή δελ απαιιάζζεη απφ ηελ πνηλή ηνλ ππαίηην, αλ ε αξρή έρεη ήδε 

εθδψζεη απφθαζε ή αλ επήιζε ζε άιινλ θάπνηα έλλνκε επηβιαβήο ζπλέπεηα. 

3. Αλ ν ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 224 παξ.2 θαη 225 ηηο ηέιεζε γηα λα απνθχγεη 

πνηληθή επζχλε, είηε δηθή ηνπ είηε θάπνηνπ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα 

ηνλ απαιιάμεη απφ θάζε πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 228 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΠΛΑΝΖΖ Δ ΦΔΤΓΟΡΚΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαπιάλεζε ζε ςεπδνξθία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΖΖ Δ ΦΔΤΓΟΡΚΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο κε πξφζεζε παξαζχξεη θάπνηνλ λα δψζεη απφ πιάλε ςεπδή φξθν, ζχκθσλα κε 

φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 224, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ε πξάμε δελ 

ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εζηθή απηνπξγία. 

2. Όπνηνο πξνζπαζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν λα πείζεη θάπνηνλ λα δηαπξάμεη ην έγθιεκα ησλ 

άξζξσλ 224 θαη 226 παξ.1, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 229 

Ημ/νία: 11.03.2005 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΦΔΤΓΖ ΚΑΣΑΜΖΝΤΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Φεπδήο θαηακήλπζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΦΔΤΓΖ ΚΑΣΑΜΖΝΤΖ, ΑΛΛΟΗΧΖ Ή ΑΠΟΚΡΤΦΖ 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΜΔΟΤ, ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΑΠΟΦΑΖ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "θαηαδηθαζζέληνο".- Ζ παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 



ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3327/2005 (Α΄ 70/11.3.2005). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Όπνηνο ελ γλψζεη θαηακελχεη άιινλ ςεπδψο ή αλαθέξεη γη' απηφλ ελψπηνλ ηεο αξρήο φηη 

ηέιεζε αμηφπνηλε πξάμε ή πεηζαξρηθή παξάβαζε κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ηελ θαηαδίσμε 

ηνπ γη' απηήλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.» 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ελ γλψζεη θαη ςεπδψο θαζηζηά 

άιινλ χπνπην ζηελ αξρή γηα αμηφπνηλε πξάμε ή πεηζαξρηθή παξάβαζε ππνβάιινληαο, 

αιινηψλνληαο ή απνθξχπηνληαο θάπνην απνδεηθηηθφ κέζν. 

3. Σν δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ παζφληνο κπνξεί λα ηνπ επηηξέςεη λα δεκνζηεχζεη ηελ 

απφθαζε κε έμνδα ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ*. 

4. Σν δηθαίσκα γηα ηε δεκνζίεπζε κε έμνδα ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ* απνζβήλεηαη αλ ε 

δεκνζίεπζε δελ γίλεη κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ επίδνζε ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ζηνλ 

παζφληα. 

  

 

Αρθρο: 230 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ ΣΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΦΔΤΓΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΔΛΔΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο, ρσξίο λα θαζηζηά άιινλ χπνπην, παξηζηάλεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδψο ζηελ αξρή φηη 

ηειέζηεθε θάπνην θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  



 

Αρθρο: 231 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΟΘΑΛΦΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπφζαιςε εγθιεκαηία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΤΠΟΘΑΛΦΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΑ, ΑΣΗΜΧΡΖΣΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1608/1950 πεξί απμήζεσο ησλ 

πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ Γεκνζίνπ: "1. ηνλ έλνρν ησλ 

αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 

θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε 

δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά 

πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ "50.000.000" δξαρκψλ [147.000 επξψ], επηβάιιεηαη ε 

πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν 

έλνρνο εμαθνινχζεζε επί καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ 

είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ 

αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ 

εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 2. Με ηαο ελ ηε 

πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ πνηλάο, ειαηησκέλαο θαηά ην ελ άξζξ. 83 ηνπ Κψδηθνο κέηξνλ, 

ηηκσξνχληαη θαη νη έλνρνη ησλ ελ άξζξ. 231, 232 θαη 394 πξάμεσλ, εθ' φζνλ αχηνη 

δηαπξάηηνληαη ελ ζρέζεη πξνο αδηθήκαηα πεξί σλ ε πξνεγνπκέλε παξάγξαθνο". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ελ γλψζεη καηαηψλεη ηε δίσμε άιινπ γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ 

δηέπξαμε ή ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ ηνπ επηβιήζεθε ή ηνπ κέηξνπ αζθάιεηαο (άξζξα 

69-76 θαη 122) ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 



2. Ζ ππφζαιςε κέλεη αηηκψξεηε αλ ν ππαίηηνο ηελ ηέιεζε ππέξ θάπνηνπ νηθείνπ ηνπ. 

  

 

Αρθρο: 232 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΗΧΠΖΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαζηψπεζε εγθιεκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΠΑΡΑΗΧΠΖΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ, ΑΣΗΜΧΡΖΣΖ ΠΑΡΑΗΧΠΖΖ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1608/1950 πεξί απμήζεσο ησλ 

πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ Γεκνζίνπ: "1. ηνλ έλνρν ησλ 

αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 

θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε 

δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά 

πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ "50.000.000" δξαρκψλ [147.000 επξψ], επηβάιιεηαη ε 

πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν 

έλνρνο εμαθνινχζεζε επί καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ 

είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ 

αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ 

εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 2. Με ηαο ελ ηε 

πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ πνηλάο, ειαηησκέλαο θαηά ην ελ άξζξ. 83 ηνπ Κψδηθνο κέηξνλ, 

ηηκσξνχληαη θαη νη έλνρνη ησλ ελ άξζξ. 231, 232 θαη 394 πξάμεσλ, εθ' φζνλ αχηνη 

δηαπξάηηνληαη ελ ζρέζεη πξνο αδηθήκαηα πεξί σλ ε πξνεγνπκέλε παξάγξαθνο". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο, ελψ έκαζε κε ηξφπν αμηφπηζην φηη κειεηάηαη θαθνχξγεκα ή φηη άξρηζε ήδε ε 



εθηέιεζή ηνπ, θαη ζε ρξφλν ηέηνηνλ ψζηε λα κπνξεί αθφκα λα πξνιεθζεί ε ηέιεζε ή ην 

απνηέιεζκά ηνπ, παξαιείπεη λα ην αλαγγείιεη εγθαίξσο ζηελ αξρή, ηηκσξείηαη, αλ ην 

θαθνχξγεκα ηειέζηεθε ή έγηλε απφπεηξά ηνπ, κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ, αλεμάξηεηα 

αλ ν δξάζηεο ηηκσξεζεί. 

2. Ζ παξάιεηςε απηή κέλεη αηηκψξεηε αλ ε αλαγγειία ζηελ αξρή ζα αθνξνχζε πξφζσπν 

νηθείν εθείλνπ πνπ ηελ παξέιεηςε. 

  

 

Αρθρο: 232Α 

Ημ/νία: 26.11.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ Δ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΑΣΑΓΖ Ή ΓΗΑΣΑΞΖ 

ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ, ΑΝΔΓΚΛΖΣΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

τόλια 

*** Σν παξφλ άξζξν, πξνζηεζέλ αξρηθά κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 1941/1991 (Α΄ 41/18.3.1991) 

θαη θαηαξγεζέλ ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πεξ. α) ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 

207/16.12.1993), πξνζηέζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2479/1997 (Α΄ 

67/6.5.1997). Ζ παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 23 παξ. 2 

ηνπ λ. 3719/2008 ΦΔΚ Α 241/26.11.2008 . 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Όπνηνο κε πξφζεζε δελ ζπκκνξθψζεθε ζε πξνζσξηλή δηαηαγή δηθαζηή ή δηθαζηεξίνπ ή 

ζε δηάηαμε δηθαζηηθήο απνθάζεσο, κε ηελ νπνία ππνρξεψζεθε ζε παξάιεηςε ή ζε αλνρή ή 

ζε πξάμε πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηξίην πξφζσπν θαη ε επηρείξεζή ηεο εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηε βνχιεζή ηνπ, ή ζε δηάηαμε εηζαγγειέα ζρεηηθή κε ηελ πξνζσξηλή 

ξχζκηζε ηεο λνκήο κεηαμχ ηδηψηε θαη Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ν.Π.Γ.Γ., ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε 

δηάηαμε.» 

2. Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε πξάμε ζπλίζηαηαη 



ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ή εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ζην πξφζσπν ηνπ 

αξλνχκελνπ λα ζπκκνξθσζεί ηδηαίηεξσλ πξνυπνζέζεσλ γηα λα αζθήζεη ηηο ηερληθέο, 

θαιιηηερληθέο ή επηζηεκνληθέο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ε άξλεζή ηνπ δελ νθείιεηαη ζε 

δπζηξνπία ηνπ." 

  

 

Αρθρο: 233 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΗΣΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απηζηία δηθεγφξσλ* 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΑΠΗΣΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ 

τόλια 

* "δηθεγφξνπ", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.** Πξνθαλψο απφ αβιεςία ηνπ 

λνκνζέηε, δελ ηέζεθε θαηά ηε κεηαγιψηηηζε ε ιέμε "ηνπιάρηζηνλ" [βι. δηφξζσζε 

ζθαικάησλ (Α΄ 82/20.6.1986, αξηζ. 8)]. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Γηθεγφξνο ή άιινο λνκηθφο παξαζηάηεο πνπ βιάπηεη κε πξφζεζή ηνπ εθείλνλ, ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ νπνίνπ έρεη αλαιάβεη ηε λνκηθή πξνζηαζία, ή πνπ ζηελ ίδηα έλδηθε 

ππφζεζε βνεζεί κε ζπκβνπιέο ή κε παξνρή ππεξεζίαο θαη ηνπο δχν δηαδίθνπο, είηε 

ηαπηφρξνλα είηε δηαδνρηθά, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. Αλ φκσο ελήξγεζε 

αθνχ ζπλελλνήζεθε κε απηνχο πνπ έρνπλ αληίζεηα ζπκθέξνληα ή επηδηψθνληαο θέξδνο, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ** ηξηψλ κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 234 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΜΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ 

ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε ηεο κπζηηθφηεηαο δηθαζηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΜΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν δεκνζηεχεη έθζεζε γηα θάπνηα δηθαζηηθή ζπλεδξίαζε πνπ έρεη δηεμαρζεί 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ή νπνηνδήπνηε έγγξαθν ηέηνηαο δίθεο, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην 

ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε δίθε επηηξέςεη ηε δεκνζίεπζε. 

  

 

Αρθρο: 235 

Ημ/νία: 31.03.2011 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παζεηηθή δσξνδνθία. 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΝΟΜΗΜΔ ΠΡΑΞΔΗ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν, πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 2802/2000 (Α΄ 



47/3.3.2000), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ 

ηνπ λ. 3666/2008 (Α΄ 105/10.6.2008). - Πξνζνρή 1: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 1608/1950: "1. ηνλ έλνρν ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 

235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά 

ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 

ην φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε 

απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

"50.000.000" δξαρκψλ [147.000 επξψ],επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ 

ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν έλνρνο εμαθνινχζεζε επί 

καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο 

αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ 

πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη 

κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ".Πξνζνρή 2: χκθσλα κε ην 

άξζξν ηέηαξην ηνπ λ. 2802/2000 (Α΄ 47/3.3.200): "1. Σν αδίθεκα ηεο δ σ ξ ν δ ν θ ί α ο, 

φηαλ ηειείηαη απφ ή πξνο ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηηκσξείηαη φπσο εθείλν 

πνπ ηειείηαη απφ ή πξνο ηνπο Τπνπξγνχο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, ηα εθιεγκέλα κέιε 

ηεο Διιεληθήο Βνπιήο θαη ηα κέιε ησλ Διιεληθψλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γ ε λ εθαξκφδνληαη φκσο νη εηδηθέο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο 

πεξί επζχλεο ησλ Τπνπξγψλ θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δίσμε θαη ηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ. Σα ελ ιφγσ πξφζσπα δσζηδηθνχλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ησλ εθεηψλ". ======================================== *** Ζ παξ. 2 ηίζεηαη 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011), 

ελψ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4β ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

ΠΑΡΟΝΣΟ άξζξνπ, αλ ν δξάζηεο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ επηβνιή πξνζσξηλήο θξάηεζεο ΑΡΚΔΗ θαη ε ΠΟΛΤ ΠΗΘΑΝΟ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξάμεο, λα ΓΗΑΠΡΑΞΔΗ θαη 

ΑΛΛΑ εγθιήκαηα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΧΓΔΚΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

«1. Τπάιιεινο, ν νπνίνο, θαηά παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δεηεί ή ιακβάλεη, άκεζα ή 

κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ, γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα ηξίην, σθειήκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο ή 

δέρεηαη ππφζρεζε ηνχησλ, γηα ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ κειινληηθή ή ήδε ηειεησκέλε, πνπ 

αλάγεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ ή αληίθεηηαη ζε απηά, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ελφο έηνπο. 

«2. Αλ ε αμία ησλ σθειεκάησλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ 



(73.000) επξψ ή αλ ν δξάζηεο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ.»*** (βι. ζρφιηα) 

  

 

Αρθρο: 236 

Ημ/νία: 26.05.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δλεξγεηηθή δσξνδνθία. 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΠΡΑΞΔΗ, ΜΖ ΣΗΜΧΡΖΣΖ ΠΡΑΞΖ, ΑΠΟΓΟΖ 

ΓΧΡΟΤ Ή ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν, πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 2802/2000 (Α΄ 

47/3.3.2000), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ 

ηνπ λ. 3666/2008 (Α΄ 105/10.6.2008). - Πξνζνρή 1: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 1608/1950 πεξί απμήζεσο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ 

Γεκνζίνπ: "1. ηνλ έλνρν ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 

237, 242, (256), 258, 372, 375 θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη 

θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην 

φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε 

απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

"50.000.000" δξαρκψλ [147.000 επξψ],επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ 

ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν έλνρνο εμαθνινχζεζε επί 

καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο 

αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ 

πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη 

κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ".Πξνζνρή 2: χκθσλα κε ην 

άξζξν ηέηαξην ηνπ λ. 2802/2000 (Α΄ 47/3.3.200) πεξί θπξψζεσο ηεο ζπκβάζεσο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ππαιιήισλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ Κξαηψλ - 

Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο : "1. Σν αδίθεκα ηεο δ σ ξ ν δ ν θ ί α ο, φηαλ ηειείηαη απφ 



ή πξνο ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηηκσξείηαη φπσο εθείλν πνπ ηειείηαη απφ ή πξνο 

ηνπο Τπνπξγνχο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, ηα εθιεγκέλα κέιε ηεο Διιεληθήο Βνπιήο θαη 

ηα κέιε ησλ Διιεληθψλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Γ ε λ εθαξκφδνληαη φκσο νη εηδηθέο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο πεξί επζχλεο ησλ Τπνπξγψλ θαη 

νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δίσμε θαη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ. Σα 

ελ ιφγσ πξφζσπα δσζηδηθνχλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηψλ". 

=================== Ζ παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 

λ. 3849/2010 ΦΔΚ Α 80/26.5.2010. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Όπνηνο ππφζρεηαη ή παξέρεη ζε ππάιιειν, άκεζα ή κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ, 

νπνηαζδήπνηε θχζεο σθειήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα ηξίην, γηα ελέξγεηα ή παξάιεηςε 

ηνπ κειινληηθή ή ήδε ηειεησκέλε, πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα ηνπ ή αληίθεηηαη ζε απηά, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

2. Αλ ε αμία ησλ σθειεκάησλ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ 

(73.000) επξψ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

3.Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνπζα. 

  

 

Αρθρο: 237 

Ημ/νία: 26.05.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ ΓΗΚΑΣΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γσξνδνθία δηθαζηή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΓΧΡΟΓΟΚΗΑ ΓΗΚΑΣΖ Ή ΓΗΑΗΣΖΣΖ ΓΗΑ ΝΟΜΗΜΔ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΠΡΑΞΔΗ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν, πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3327/2005 



(Α΄ 70/11.3.2005), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

δεχηεξνπ ηνπ λ. 3666/2008 (Α΄ 105/10.6.2008). ========================== H παξ. 

4 ηνπ παξφληνο θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 3849/2010 ΦΔΚ Α 80/26.5.2010. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Δθείλνο πνπ θαιείηαη θαηά ην λφκν λα εθηειέζεη δηθαζηηθά θαζήθνληα ή ν δηαηηεηήο, αλ 

απαηηήζνπλ ή δερζνχλ δψξα ή άιια σθειήκαηα πνπ δελ δηθαηνχληαη ή ηελ ππφζρεζε φηη ζα 

ηα ιάβνπλ κε ην ζθνπφ λα δηεμαρζεί ή λα θξηζεί κηα ππφζεζε πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί ππέξ ή 

ελαληίνλ θάπνηνπ, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

2. Αλ ε αμία ησλ δψξσλ ή σθειεκάησλ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εβδνκήληα ηξηψλ 

ρηιηάδσλ (73.000) επξψ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

3. Όπνηνο γηα ην ζθνπφ πνπ αλαθέξζεθε πξνζθέξεη, ππφζρεηαη, δηακεζνιαβεί ή δίλεη ηέηνηα 

δψξα ή σθειήκαηα ζε θάπνην απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ή ζε νηθείν ηνπο, 

ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, β) κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ αλ ε 

αμία ησλ δψξσλ ή σθειεκάησλ ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εβδνκήληα ηξηψλ 

ρηιηάδσλ (73.000) επξψ. 

4. Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνπζα. 

  

 

Αρθρο: 238 

Ημ/νία: 26.05.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γήκεπζε 

τόλια 

Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην λ. 3849/2010 ΦΔΚ Α 80/26.5.2010 

  

Κείμενο Αρθροσ 

" 1. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 235, 236 θαη 237 ε απφθαζε δηαηάζζεη λα δεκεπηνχλ ηα 



δψξα θαη φπνηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δφζεθαλ, θαζψο θαη εθείλα πνπ απνθηήζεθαλ 

ακέζσο ή εκκέζσο απφ απηά. Αλ ηα ελ ιφγσ πξντφληα έρνπλ αλακηρζεί κε πεξηνπζία πνπ 

απνθηήζεθε απφ λφκηκεο πεγέο, ε ζρεηηθή πεξηνπζία ππφθεηηαη ζε δήκεπζε κέρξη ηελ 

θαζνξηζκέλε αμία ηνπ αλακεηρζέληνο πξντφληνο. Σν εηζφδεκα ή άιια νθέιε πνπ απνξξένπλ 

απφ ηα ελ ιφγσ πξντφληα, απφ πεξηνπζία πνπ απνθηήζεθε κε ηα ελ ιφγσ πξντφληα ή απφ 

πεξηνπζία κε ηελ νπνία έρνπλ απηά αλακηρζεί ππφθεηληαη επίζεο ζε δήκεπζε ζηνλ ίδην 

βαζκφ, φπσο ηα πξντφληα ηνπ αδηθήκαηνο. 

2. Αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε δήκεπζε, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, δελ ππάξρνπλ πιένλ, δελ έρνπλ βξεζεί, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζρεζνχλ ή 

αλήθνπλ ζε ηξίηνλ, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζεί δήκεπζε, 

δεκεχνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ππαηηίνπ ίζεο αμίαο κε απηά θαηά ην ρξφλν ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, φπσο ηελ πξνζδηνξίδεη ην δηθαζηήξην. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

επηβάιιεη θαη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ην πνζφ ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αλ 

θξίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πξφζζεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα δήκεπζε ή ηα ππάξρνληα 

ππνιείπνληαη ηεο αμίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ζε δήκεπζε.» 

  

 

Αρθρο: 239 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΔΞΟΤΗΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηάρξεζε εμνπζίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΔΞΟΤΗΑ, ΥΡΖΖ ΔΚΒΗΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ, ΔΚΘΔΖ Ή 

ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΓΗΧΞΖ Ή ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηελ πεξ. α), ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ 

επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 



Τπάιιεινο ζηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ε δίσμε ή ε αλάθξηζε αμηφπνηλσλ 

πξάμεσλ: α) αλ κεηαρεηξίζηεθε παξαλφκσο εθβηαζηηθά κέζα γηα λα πεηχρεη νπνηαδήπνηε 

έγγξαθε ή πξνθνξηθή θαηάζεζε θαηεγνξνπκέλνπ, κάξηπξα ή πξαγκαηνγλψκνλα, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, εθφζνλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα 

θαηά ηα άξζξα 137Α θαη 137Β,* β) αλ ελ γλψζεη ηνπ εμέζεζε ζε δίσμε ή ηηκσξία θάπνηνλ 

αζψν ή παξέιεηςε λα δηψμεη θάπνηνλ ππαίηην ή πξνθάιεζε ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηελ 

ηηκσξία ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 240 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΠΟΗΝΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβάζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ πνηλψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΟΗΝΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Τπάιιεινο ζηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ε εθηέιεζε ησλ πνηλψλ ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο αλ ελ γλψζεη ηνπ εθηέιεζε παξάλνκα πνηλή ή αλ 

παξέιεηςε ηελ εθηέιεζή ηεο. 

2. Αλ φκσο ε παξάλνκε εθηέιεζε πξνήιζε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη ελφο 

έηνπο ή ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 241 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΑΤΛΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε νηθηαθνχ αζχινπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΑΤΛΟΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο πνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππαιιειηθή ηνπ ηδηφηεηα, εηζέξρεηαη ζηελ θαηνηθία 

άιινπ ρσξίο ν άιινο λα ην ζέιεη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξνβιέπεη ν λφκνο θαη 

ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 242 

Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΦΔΤΓΖ ΒΔΒΑΗΧΖ-ΝΟΘΔΤΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Φεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θιπ. 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΦΔΤΓΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ, ΝΟΘΔΤΖ Ή ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ Ή ΒΛΑΒΖ Ή 

ΤΠΔΞΑΓΧΓΖ ΔΓΓΡΑΦΟΤ, ΥΡΖΖ ΠΛΑΣΟΤ Ή ΝΟΘΔΤΜΔΝΟΤ Ή 

ΤΠΔΞΑΥΘΔΝΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 

τόλια 

* Απφ αβιεςία ηνπ λνκνζέηε, δελ ηέζεθε θαηά ηε κεηαγιψηηηζε ε ιέμε "νξηζκέλσλ", πνπ 

ππήξρε ζην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο [βι. δηφξζσζε ζθαικάησλ (Α΄ 82/20.6.1986, αξηζ. 

10)].- Ζ εληφο << >> θξάζε ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο είρε ζπκπιεξσζεί κε 



ηελ πεξ. β' ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 2408/1996 (Α΄ 104/4.6.1996), πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2721/99 (Α΄ 112/3.6.1999).Πξνζνρή 1: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1608/1950 πεξί απμήζεσο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 

θαηαρξαζηέο ηνπ Γεκνζίνπ: "1. ηνλ έλνρν ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 

216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ 

απηά ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά 

άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα θαη ην φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή 

νπσζδήπνηε απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ "50.000.000" δξαρκψλ [147.000 επξψ],επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ 

ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν έλνρνο εμαθνινχζεζε επί 

καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο 

αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ 

πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη 

κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ". Πξνζνρή 2: χκθσλα κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) πεξί θπξψζεσο ηεο 

χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (2803/2000), δηψθνληαη 

θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη απφ ηνπο εζληθνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί 

ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 

253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ 

ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ηεινχκελεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ 

λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)".** Ζ κεηαηξνπή ηνπ δξαρκηθνχ πνζνχ ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 -ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 

203/12.9.2001). Πξνο (εμνηθείσζε θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ 

επξψ πξνο ηηο δξαρκέο, παξαζέηνπκε ζηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εληφο [ ] ην 

αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ πνζφ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Τπάιιεινο πνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ αλάγεηαη ε έθδνζε ή ε ζχληαμε νξηζκέλσλ* 

δεκφζησλ εγγξάθσλ, αλ ζε ηέηνηα έγγξαθα βεβαηψλεη κε πξφζεζε ςεπδψο πεξηζηαηηθφ πνπ 

κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο κε πξφζεζε λνζεχεη, θαηαζηξέθεη, 

βιάπηεη ή ππεμάγεη έγγξαθν πνπ ηνπ εκπηζηεχζεθαλ ή ηνπ είλαη πξνζηηφ ιφγσ ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ. 



3. Αλ φκσο ν ππαίηηνο θάπνηαο απφ ηηο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 είρε ζθνπφ λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ αζέκηην φθεινο ή λα βιάςεη παξάλνκα άιινλ, 

επηβάιιεηαη θάζεηξμε, "εάλ <<ην ζπλνιηθφ φθεινο ή ε ζπλνιηθή βιάβε>> ππεξβαίλνπλ ην 

πνζφ ησλ "εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) ΔΤΡΧ"" [25.000.000 δξρ.]**. 

4. Με ηελ πνηλή ηεο παξ. 1 ηηκσξείηαη φπνηνο ελ γλψζεη ηνπ ρξεζηκνπνηεί ην έγγξαθν πνπ 

είλαη πιαζηφ ή λνζεπκέλν ή έρεη ππεμαρζεί. 

  

 

Αρθρο: 243 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξάιεηςε βεβαίσζεο ηαπηφηεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο πνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ αλάγεηαη ε έθδνζε ή ε ζχληαμε δεκφζησλ εγγξάθσλ, 

αλ θαηά ηελ έθδνζε ή ηε ζχληαμή ηνπο παξαιείπεη λα βεβαησζεί γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν φηαλ θαη φπσο απαηηεί ν λφκνο, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 244 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΠΗΔΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηαπίεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΚΑΣΑΠΗΔΖ, ΔΗΠΡΑΞΖ ΦΟΡΧΝ, ΓΑΜΧΝ, ΣΔΛΧΝ ΚΛΠ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο πνπ ελ γλψζεη εηζπξάηηεη θφξνπο, δαζκνχο, ηέιε ή άιια θνξνινγήκαηα, 

δηθαζηηθά έμνδα ή νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα πνπ δελ νθείινληαη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 245 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΠΗΔΖ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΚΑΣΑΠΗΔΖ, ΔΗΠΡΑΞΖ ΦΟΡΧΝ, ΓΑΜΧΝ, ΣΔΛΧΝ ΚΛΠ. ΑΠΟ ΓΡΑΦΔΗ Ή 

ΒΟΖΘΟΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 244 επηβάιινληαη θαη ζηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη αθήλνπλ ζηνπο 

γξαθείο ή βνεζνχο πνπ νη ίδηνη δηνξίδνπλ λα θάλνπλ θάπνηα απφ ηηο εηζπξάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 244, αλ απηνί ελ γλψζεη ηνπ ππαιιήινπ εηζέπξαμαλ πνζφ πνπ δελ 

νθείιεηαη. 

2. Αλ απηνί νη γξαθείο θαη νη βνεζνί εηζέπξαμαλ έλα πνζφ ελ γλψζεη φηη δελ νθείιεηαη, 



ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 246 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΤΠΔΞΑΗΡΔΖ, ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ Ή ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) 

πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ 

(2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη νπφ ηνπο εζληθνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με θπιάθηζε ηηκσξείηαη ν ππάιιεινο πνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 258, θαηά 

ηελ παξάδνζε ρξεκάησλ ή άιισλ πξαγκάησλ παξαθξαηεί ελ γλψζεη θαη κε πξφζεζε φια ή 

κέξνο απφ ηα ρξήκαηα ή πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα παξαδψζεη. 

  

 

Αρθρο: 247 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΔΡΓΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απεξγία δεκφζησλ ππαιιήισλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ Ή ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ, ΑΠΔΡΓΗΑ Ή 

ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ Ή ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Γεκφζηνη ππάιιεινη νη νπνίνη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ζε θνηλή ζχζθεςε κε θνηλή απφθαζε 

θαη κε ζθνπφ λα εκπνδίζνπλ ή λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία θάπνηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο: α) 

δήηεζαλ ηελ παξαίηεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ή β) εγθαηέιεηςαλ ηελ άζθεζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί ή γ) παξακέιεζαλ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο 

θαζεθφλησλ ή δ) έξρνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ζπλελλφεζε γηα λα θεξχμνπλ απεξγία 

ή απεηινχλ ηελ θήξπμε απεξγίαο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδένπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ 

απνδνρή αηηεκάησλ κε εγθαηάιεηςε ησλ έξγσλ ηνπο ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο 

έηνπο. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη θάζε δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ πξνζρσξεί εθ ησλ 

πζηέξσλ ζε θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

3. Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζσκαηείνπ ή έλσζεο δεκφζησλ ππαιιήισλ, ηα νπνία 

απνθάζηζαλ ηελ θήξπμε απεξγίαο ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη 

κε ρξεκαηηθή πνηλή. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο επζχλεηαη ην ζσκαηείν ή ε 

έλσζε εηο νιφθιεξνλ κε απηνχο πνπ θαηαδηθάζηεθαλ. 

4. Ζ θαηαδίθε ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ παξ. 1-3 ζπλεπάγεηαη 

θαη ηελ πξφζθαηξε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (άξζξα 61-65). 

  

 

Αρθρο: 248 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβάζεηο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππαιιήισλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Σαρπδξνκηθφο ππάιιεινο πνπ παξάλνκα αλνίγεη, ππεμάγεη ή θαηαζηξέθεη επηζηνιή ή άιιν 

αληηθείκελν εκπηζηεπκέλν ζην ηαρπδξνκείν θαη πνπ ηνπ είλαη πξνζηηφ ιφγσ ηεο ππεξεζίαο 

ηνπ ή ν νπνίνο ελ γλψζεη επηηξέπεη ζε άιινλ λα επηρεηξήζεη κηα ηέηνηα πξάμε ή ηνλ βνεζεί 

ζ' απηφ ή γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνλ ην πεξηερφκελν ελφο θιεηζηνχ ηέηνηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

  

 

Αρθρο: 249 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΣΖΛΔΓΡΑΦΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβάζεηο ησλ ηειεγξαθηθψλ ππαιιήισλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΣΖΛΔΓΡΑΦΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΣΖΛΔΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 



Σειεγξαθηθφο ππάιιεινο πνπ παξάλνκα αλνίγεη, ππεμάγεη ή θαηαζηξέθεη ηειεγξάθεκα 

εκπηζηεπκέλν ζε ηειεγξαθηθφ γξαθείν πνπ ηνπ είλαη πξνζηηφ ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ή ελ 

γλψζεη επηηξέπεη ζε άιινλ λα επηρεηξήζεη ηέηνηα πξάμε ή ηνλ βνεζεί ζ' απηφ ή γλσζηνπνηεί 

ζε ηξίηνλ ην πεξηερφκελν ηέηνηνπ ηειεγξαθήκαηνο πνπ γλσξίδεη ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

  

 

Αρθρο: 250 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβάζεηο ησλ ηειεθσληθψλ ππαιιήισλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Σειεθσληθφο ππάιιεινο πνπ γλσξίδεη ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ ην πεξηερφκελν 

ηειεθσλήκαηνο θαη ην γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνλ ή πνπ ελ γλψζεη ηνπ επηηξέπεη ζε ηξίηνλ λα 

αθνχζεη θάπνηα ηειεθσληθή αλαθνίλσζε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

  

 

Αρθρο: 251 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ 



  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε ηνπ δηθαζηηθνχ απνξξήηνπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΖΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο θαιείηαη θαηά ην λφκν λα εθηειέζεη δηθαζηηθά θαζήθνληα θαη γλσζηνπνηεί ζε 

άιινλ απφξξεηα απφ ηε δηάζθεςε ή ηελ ςεθνθνξία ζηελ νπνία πήξε κέξνο ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο παξεπξεζεί ζε ηέηνηα δηάζθεςε ή ςεθνθνξία ιφγσ 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, αλ γλσζηνπνηήζεη ζε άιινλ ηα απφξξεηά ηεο. 

  

 

Αρθρο: 252 

Ημ/νία: 26.05.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΟΤ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε ππεξεζηαθνχ απνξξήηνπ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) 

πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ 

(2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη νπφ ηνπο εζληθνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 



ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)". 

======================= Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 13 ηνπ λ. 3849/2010 . 

  

Κείμενο Αρθροσ 

« 1. Ο ππάιιεινο πνπ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 248, 249, 250 θαη 251, 

παξαβαίλνληαο ηα θαζήθνληά ηνπ, γλσζηνπνηεί ζε άιινλ: α) πξάγκα, ην νπνίν γλσξίδεη 

κφλν ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή 

β) έγγξαθν πνπ είλαη εκπηζηεπκέλν ή πξνζηηφ ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, αλ ηέιεζε θάπνηα 

απφ ηηο πξάμεηο απηέο κε ζθνπφ λα σθειεζεί ν ίδηνο ή λα βιάςεη ην θξάηνο ή θάπνηνλ άιιν, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

2. Όπνηνο, ππεξεηψληαο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζην Πνιηηηθφ Γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ, 

ησλ Τπνπξγψλ ή ησλ Τθππνπξγψλ, φπσο ηδίσο κε ηελ ηδηφηεηα εηδηθνχ ζπλεξγάηε, εηδηθνχ 

ζπκβνχινπ, κεηαθιεηνχ δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ, απνζπαζκέλνπ ή κε αλάζεζε θαζεθφλησλ 

ππαιιήινπ, εξγαδνκέλνπ κε ζχκβαζε έξγνπ ή θαη σο κέινο νκάδσλ εξγαζίαο ή επηηξνπψλ, 

γλσζηνπνηεί ζε άιινλ: α) πιεξνθνξία ηελ νπνία γλσξίδεη κφλν ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή 

β) έγγξαθν πνπ ηνπ είλαη εκπηζηεπκέλν ή πξνζηηφ ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. Αλ ελεξγεί κε ζθνπφ λα σθειεζεί ν ίδηνο ή άιινο ή 

γηα λα βιάςεη ην θξάηνο ή άιινλ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) 

έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο 

(500.000) επξψ. 

3. Με ηηο πνηλέο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηηκσξείηαη θαη ν ηξίηνο, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξία ή ην έγγξαθν ελ γλψζεη ηεο πξνέιεπζήο ηνπ, κε ζθνπφ λα 

σθειεζεί ν ίδηνο ή άιινο ή γηα λα βιάςεη ην θξάηνο ή άιινλ. Γελ απνηειεί άδηθε πξάμε, ε 

ρξεζηκνπνίεζε, εληφο ηνπ αλαγθαίνπ κέηξνπ, ηεο πιεξνθνξίαο ή ηνπ εγγξάθνπ, πνπ γίλεηαη 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο 

γλψκεο.» 

  

 

Αρθρο: 253 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 



  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ, ΣΖΛΔΓΡΑΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ΣΗΜΧΡΗΑ ΑΠΟΥΧΡΖΑΝΣΧΝ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) 

πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ 

(2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη νπφ ηνπο εζληθνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οη παξαβηάζεηο απνξξήησλ ησλ άξζξσλ 248 κέρξη θαη 252 ηηκσξνχληαη θαη αλ ηειέζηεθαλ 

κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ ππεξεζία. 

  

 

Αρθρο: 254 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΗΧΠΖΖ ΛΟΓΟΤ ΔΞΑΗΡΔΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απνζηψπεζε ιφγνπ εμαίξεζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 



ΑΠΟΗΧΠΖΖ ΛΟΓΟΤ ΔΞΑΗΡΔΖ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) 

πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ 

(2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη νπφ ηνπο εζληθνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη λφκηκνο ιφγνο λα εμαηξεζεί ζε θάπνηα ππφζεζε θαη πνπ 

ελ γλψζεη ηνπ απνζησπά ην πεξηζηαηηθφ απηφ θαη ελεξγεί ζ' απηήλ ηελ ππφζεζε ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, αλ ε απνζηψπεζε έγηλε κε ζθνπφ ηελ αζέκηηε 

σθέιεηα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ή ηε βιάβε άιινπ. 

  

 

Αρθρο: 255 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΘΔΜΗΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αζέκηηε ζπκκεηνρή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΑΘΔΜΗΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ Δ ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΟ Ή ΜΗΘΧΖ Ή 

ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 



τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) 

πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ 

(2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη νπφ ηνπο εζληθνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο πνπ, άκεζα ή έκκεζα θαη ηδίσο ρξεζηκνπνηψληαο άιιν πξφζσπν ή κε πξάμεηο 

ζπγθαιπκκέλεο, πήξε κέξνο ζε πιεηζηεξηαζκφ, κίζζσζε, δεκνπξαζία ή ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε πξάμε ζηελ νπνία αζθεί ηα ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη 

δχν εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 256 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΗΣΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απηζηία ζρεηηθή κε ηελ ππεξεζία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΑΠΗΣΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, ΔΛΑΣΣΧΖ ΓΖΜΟΗΑ Ή ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

Ή ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή 



ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην 

θφκκα (,).- Ζ εληφο " " πεξ. γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

πεξ. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 112/3.6.1999).** Πξνθαλψο απφ 

αβιεςία ηνπ λνκνζέηε δελ ηέζεθαλ ηα κηθξά γξάκκαηα "α" θαη "β" αληηζηνίρσο σο 

ππνδηαίξεζε ηεο πεξ. γ) ηνπ παξφληνο (εθηφο αλ νη πεξηπηψζεηο α), β) θαη γ) γξαθνχλ κε 

ηνληζκέλν ην αληίζηνηρν γξάκκα ηνπο).Πξνζνρή 1: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 1608/1950 πεξί απμήζεσο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ 

Γεκνζίνπ: "1. ηνλ έλνρν ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 

237, 242, (256), 258, 372, 375 θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη 

θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην 

φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε 

απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

"50.000.000" δξαρκψλ [147.000 επξψ],επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ 

ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν έλνρνο εμαθνινχζεζε επί 

καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο 

αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ 

πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη 

κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ".Πξνζνρή 2: χκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) πεξί θπξψζεσο ηεο 

χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (2803/2000), δηψθνληαη 

θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη απφ ηνπο εζληθνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί 

ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 

253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ 

ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ηεινχκελεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ 

λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)".*** Ζ κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ζε ΔΤΡΧ έγηλε 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 -ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 

203/12.9.2001). Πξνο (εμνηθείσζε θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ 

επξψ πξνο ηηο δξαρκέο, παξαζέηνπκε εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ 

πνζφ. ======================================= **** Ζ εληφο " " θξάζε 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο πνπ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ είζπξαμε ή ηε δηαρείξηζε θφξσλ, δαζκψλ, 

ηειψλ ή άιισλ θνξνινγεκάησλ ή νπνησλδήπνηε εζφδσλ ειαηηψλεη ελ γλψζεη ηνπ, θαη γηα 



λα σθειεζεί ν ίδηνο ή άιινο, ηε δεκφζηα, ηε δεκνηηθή ή ηελ θνηλνηηθή πεξηνπζία «ή ηελ 

πεξηνπζία λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ,»**** ηεο νπνίαο ε δηαρείξηζε ηνχ είλαη 

εκπηζηεπκέλε, ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ,* β) αλ ε ειάηησζε είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ,* "γ) κε θάζεηξμε κέρξη δέθα 

εηψλ, αλ: [α]**α) ν ππαίηηνο κεηαρεηξίζηεθε ηδηαίηεξα ηερλάζκαηα θαη ε ειάηησζε ηεο 

πεξηνπζίαο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο αλψηεξεο ζπλνιηθά ησλ "δεθαπέληε ρηιηάδσλ 

(15.000) ΔΤΡΧ" [5.000.000 δξρ.]*** ή [β]**β) ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο έρεη ζπλνιηθή 

αμία κεγαιχηεξε ησλ "εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) ΔΤΡΧ" [25.000.000 δξρ.]***. 

  

 

Αρθρο: 257 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΔΜΠΗΣΔΤΜΔΝΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δθκεηάιιεπζε εκπηζηεπκέλσλ πξαγκάησλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΔΜΠΗΣΔΤΜΔΝΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) 

πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ 

(2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη νπφ ηνπο εζληθνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)". 

  



Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο πνπ ρσξίο πξφζεζε ππεμαίξεζεο ή απηζηίαο ηνθίδεη ή κεηαρεηξίδεηαη θαη' άιινλ 

ηξφπν γηα δηθφ ηνπ φθεινο ή παξαρσξεί ζε άιινλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξήκαηα ή 

πξάγκαηα πνπ ηνπ είλαη εκπηζηεπκέλα ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή ή θπιάθηζε κέρξηο ελφο έηνπο. 

  

 

Αρθρο: 258 

Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΔΞΑΗΡΔΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπεμαίξεζε ζηελ ππεξεζία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΤΠΔΞΑΗΡΔΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή 

ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην 

θφκκα (,).- Ζ εληφο " " πεξ. γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

πεξ. β ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 112/3.6.1999).** Πξνθαλψο απφ 

αβιεςία ηνπ λνκνζέηε δελ ηέζεθε ην κηθξφ γξάκκα "α" σο πξψηε ππνδηαίξεζε ηεο πεξ. γ) 

ηνπ παξφληνο (εθηφο αλ νη πεξηπηψζεηο α), β) θαη γ) γξαθνχλ κε ηνληζκέλν ην αληίζηνηρν 

γξάκκα ηνπο).*** Πξνθαλψο απφ αβιεςία ηνπ λνκνζέηε δελ ηέζεθε ην ζηνηρείν "ββ)" πξηλ 

απφ ην άξζξν "ην".Πξνζνρή 1: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1608/1950 πεξί 

απμήζεσο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ Γεκνζίνπ: "1. ηνλ 

έλνρν ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 

258, 372, 375 θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ 

ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην φθεινο πνπ πέηπρε ή 

επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή 

ζηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ "50.000.000" δξαρκψλ [147.000 

επξψ],επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο 

πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν έλνρνο εμαθνινχζεζε επί καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ 



εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο 

ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά 

ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ".Πξνζνρή 2: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 

2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ 

Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην 

ηνπ λφκνπ απηνχ (2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη απφ 

ηνπο εζληθνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη 

επίζεο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 

262 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)".**** 

Ζ κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 -ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). Πξνο (εμνηθείσζε 

θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ επξψ πξνο ηηο δξαρκέο, παξαζέηνπκε 

εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ πνζφ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο ν νπνίνο παξάλνκα ηδηνπνηείηαη ρξήκαηα ή άιια θηλεηά πξάγκαηα πνπ ηα έιαβε 

ή ηα θαηέρεη ιφγσ απηήο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ, θαη αλ αθφκα δελ ήηαλ αξκφδηνο γη' απηφ, 

ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ,* β) αλ ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ,* "γ) κε θάζεηξμε κέρξη δέθα 

εηψλ, αλ: [α]**α) ν ππαίηηνο κεηαρεηξίζηεθε ηδηαίηεξα ηερλάζκαηα θαη ην αληηθείκελν ηεο 

πξάμεο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο ζπλνιηθά αλψηεξεο ησλ "δεθαπέληε ρηιηάδσλ 

(15.000) ΔΤΡΧ" [5.000.000 δξρ.]**** ή [ββ]*** ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο έρεη αμία 

κεγαιχηεξε ησλ "εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) ΔΤΡΧ" [25.000.000]****. 

  

 

Αρθρο: 259 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΑΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΟ 



  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξάβαζε θαζήθνληνο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΑΒΑΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΟ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) 

πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ 

(2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη νπφ ηνπο εζληθνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο πνπ κε πξφζεζε παξαβαίλεη ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ηνπ κε ζθνπφ λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ παξάλνκν φθεινο ή γηα λα βιάςεη ην θξάηνο ή 

θάπνηνλ άιιν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ε πξάμε απηή δελ ηηκσξείηαη κε 

άιιε πνηληθή δηάηαμε. 

  

  

 

Αρθρο: 260 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΤΠΟΣΑΞΗΑ Δ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Αλππνηαμία ζε πνιηηηθή αξρή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΑΝΤΠΟΣΑΞΗΑ Δ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ηξαηησηηθφο δηνηθεηήο, αμησκαηηθφο ή ππαμησκαηηθφο ή αζηπλνκηθφο ππάιιεινο, ν νπνίνο 

παξαιείπεη λα ζπγθεληξψζεη θαη λα ρξεζηκνπνίεζεη ηελ έλνπιε ή αζηπλνκηθή δχλακε πνπ 

έρεη ζηηο δηαηαγέο ηνπ, αλ θαη ε αξκφδηα πνιηηηθή αξρή ηνλ θάιεζε λφκηκα λα ην πξάμεη, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 261 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΟΣΡΤΝΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΟΥΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξφηξπλζε πθηζηακέλσλ θαη αλνρή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΑΡΟΣΡΤΝΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΟΥΖ ΓΗΑ ΓΗΑΠΡΑΞΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ 

ΥΔΣΗΚΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 48/3.3.2000) 

πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. Πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ 

(2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη νπφ ηνπο εζληθνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ 



Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Τπάιιεινο πνπ πξνζπαζεί λα πείζεη άιινλ ππάιιειν ν νπνίνο είλαη πθηζηάκελφο ηνπ ή 

βξίζθεηαη ππφ ηνλ ππεξεζηαθφ ηνπ έιεγρν λα δηαπξάμεη θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 235 έσο θαη 260 ή πνπ ελ γλψζεη ηνπ ηνλ αλέρεηαη λα θάλεη θάπνην απφ απηά ηα 

εγθιήκαηα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ε πξάμε δελ ππάγεηαη ζε άιιε 

δηάηαμε ηνπ πνηληθνχ λφκνπ ε νπνία ηελ ηηκσξεί κε βαξχηεξε πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 262 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΣΔΛΔΖ ΑΛΛΧΝ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε ιέμε "κηζφ" ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην 

ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην θφκκα 

(,).Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηνπ λ. 2803/2000 (Α΄ 

48/3.3.2000) πεξί θπξψζεσο ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ :"1. 

Πξάμεηο ή παξαιείςεηο θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ 

(2803/2000), δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη φπσο εθείλεο πνπ ηεινχληαη νπφ ηνπο εζληθνχο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Δπί ησλ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 242, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261 θαη 262 ηνπ Πνηληθνχ 



Κψδηθα, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο νη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ηεινχκελεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλ δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

ηέηαξην, πέκπην θαη έθην ηνπ λφκνπ απηνχ (βι. νηθεία άξζξα)". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ ν ππάιιεινο αζθψληαο ηελ ππεξεζία ηνπ ή επσθεινχκελνο απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ γίλεη 

κε πξφζεζε ππαίηηνο θαθνπξγήκαηνο ή πιεκκειήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζε άιιν θεθάιαην 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ην αλψηαην φξην ηεο πνηλήο πνπ αλαγξάθεη ν λφκνο γηα ηελ πξάμε 

απμάλεηαη θαηά ην κηζφ,* δελ κπνξεί φκσο λα μεπεξάζεη ην αλψηαην φξην πνπ είλαη γεληθά 

νξηζκέλν γηα ην θάζε είδνο πνηλήο. 

  

 

Αρθρο: 263 

Ημ/νία: 26.05.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ 

τόλια 

Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3849/2010 ΦΔΚ Α 

80/26.5.2010. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

« 1. ηνλ ππάιιειν πνπ θαηαδηθάδεηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ 

άξζξσλ 235 κέρξη θαη 261, επηβάιιεηαη πξφζθαηξε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ έλα (1) έσο πέληε (5) έηε, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή 

ηνπ θξίλεη δηαθνξεηηθά. Δηδηθά, ε έθπησζε ηνπ ππαηηίνπ απφ ηε ζέζε ή ην αμίσκα πνπ 

θαηείρε, σο ζπλέπεηα ηεο απνζηέξεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, επέξρεηαη απηνδηθαίσο 

κφιηο ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γίλεη ακεηάθιεηε θαη δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί κε 



εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 64. ηνλ ηξίην πνπ θαηαδηθάδεηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ (3) κελψλ γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 235 κέρξη 261 κπνξεί ζπγρξφλσο 

ην δηθαζηήξην λα απαγγείιεη θαη πξφζθαηξε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (άξζξν 

61). 

2. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 238 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ζε φια ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 239 

έσο 261, εθφζνλ έρνπλ εμαζθαιίζεη ζηνπο ππαηηίνπο πεξηνπζηαθά νθέιε.» 

  

 

Αρθρο: 263Α 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ, 

ΔΝΝΟΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1608/1950 πεξί απμήζεσο ησλ 

πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ Γεκνζίνπ: "1. ηνλ έλνρν ησλ 

αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 

θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε 

δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά 

πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ "50.000.000" δξαρκψλ [147.000 επξψ], επηβάιιεηαη ε 

πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν 

έλνρνο εμαθνινχζεζε επί καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ 

είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ 

αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ 

εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 2. Με ηαο ελ ηε 

πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ πνηλάο, ειαηησκέλαο θαηά ην ελ άξζξ. 83 ηνπ Κψδηθνο κέηξνλ, 

ηηκσξνχληαη θαη νη έλνρνη ησλ ελ άξζξ. 231, 232 θαη 394 πξάμεσλ, εθ' φζνλ αχηνη 

δηαπξάηηνληαη ελ ζρέζεη πξνο αδηθήκαηα πεξί σλ ε πξνεγνπκέλε παξάγξαθνο". 

  



Κείμενο Αρθροσ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 

257, 258, 259, 261, 262 θαη 263 ππάιιεινη ζεσξνχληαη, εθηφο απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 13, νη δήκαξρνη, νη πξφεδξνη θνηλνηήησλ θαη φζνη ππεξεηνχλ κφληκα ή 

πξφζθαηξα θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα: α) ζε επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο πνπ αλήθνπλ 

ζην Κξάηνο, ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη πνπ εμππεξεηνχλ κε απνθιεηζηηθή ή πξνλνκηαθή εθκεηάιιεπζε ηελ 

πξνκήζεηα ή ηελ παξνρή ζην θνηλφ λεξνχ, θσηηζκνχ, ζεξκφηεηαο, θηλεηήξηαο δχλακεο ή 

κέζσλ ζπγθνηλσλίαο ή επηθνηλσλίαο ή καδηθήο ελεκέξσζεο, β) ζε ηξάπεδεο πνπ εδξεχνπλ 

ζηελ εκεδαπή θαηά ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, γ) ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ ηδξχζεθαλ απφ ην Γεκφζην, απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απφ 

λνκηθά πξφζσπα αλαθεξφκελα ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, εθφζνλ ηα ηδξπηηθά λνκηθά 

πξφζσπα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζή ηνπο ή, αλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκε εηαηξεία, ζην 

θεθάιαηφ ηεο ή ηα ηδξπκέλα απηά λνκηθά πξφζσπα είλαη επηθνξηηζκέλα κε εθηέιεζε 

θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ή αλάπηπμεο, δ) ζε λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηα νπνία θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ 

απφ ην Γεκφζην, απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή απφ ηηο πην πάλσ ηξάπεδεο 

επηρνξεγήζεηο ή ρξεκαηνδνηήζεηο. 

  

 

Αρθρο: 263Β 

Ημ/νία: 26.05.2010 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μέηξα πξνζηαζίαο θαη επηείθεηαο γηα φζνπο ζπκβάιινπλ ζηελ απνθάιπςε πξάμεσλ 

δηαθζνξάο 

τόλια 

Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3849/2010 ΦΔΚ Α 

80/26.5.2010. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

« 1. Αλ ν ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 236 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 237 παξάγξαθνο 3 

ή ν ζπκκέηνρνο ζηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 235, 237 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 239 έσο 261 

θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 390, φηαλ ηειείηαη απφ ππάιιειν, ζπκβάιιεη νπζησδψο, κε 



αλαγγειία ζηελ αξρή, ζηελ απνθάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο πξάμεηο απηέο ππαιιήινπ ή 

δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ηηκσξείηαη κε πνηλή κεησκέλε ζην κέηξν ηνπ άξζξνπ 44 

παξάγξαθνο 2 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο πνηλήο απηήο, αλεμάξηεηα αλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ησλ άξζξσλ 99 επφκελα. 

Σν ζπκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ κε βνχιεπκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή ηεο αζθεζείζεο πνηληθήο δίσμεο 

θαηά ηνπ ππαηηίνπ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε αιήζεηα 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ. Σελ αλαζηνιή ηεο δίσμεο κπνξεί λα δηαηάμεη θαη ην 

δηθαζηήξην, εθφζνλ ηα ζηνηρεία πξνζθέξνληαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο ζε δεχηεξν 

βαζκφ. Αλ κεηά ηελ αλαζηνιή ηεο πνηληθήο δίσμεο πξνθχςεη φηη ηα πξνζθεξζέληα απφ ηνλ 

ππαίηην ζηνηρεία δελ ήηαλ επαξθή γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ ππαιιήινπ ή 

ηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ην ζρεηηθφ βνχιεπκα ή απφθαζε αλαθαιείηαη θαη ζπλερίδεηαη 

θαηά ηνπ ππαηηίνπ ε αλαζηαιείζα πνηληθή δίσμε. 

2. Τπάιιεινο, ππαίηηνο γηα ηελ ηέιεζε ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 235 έσο 261, θαζψο θαη 

ηνπ άξζξνπ 390 ή ζπκκέηνρνο ζηηο πξάμεηο απηέο, ν νπνίνο ζπκβάιιεη νπζησδψο κε 

αλαγγειία ζηελ αξρή, ζηελ απνθάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο πξάμεηο απηέο άιισλ 

ππαιιήισλ, ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθφζνλ 

ην πξφζσπν πνπ θαηαγγέιιεηαη θαηέρεη ζέζε ζεκαληηθά ππεξέρνπζα ηεο δηθήο ηνπ θαη ν 

ίδηνο κεηαβηβάδεη ζην Γεκφζην φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη απνθηήζεη, ακέζσο ή 

εκκέζσο, απφ ηελ ηέιεζε ή ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηέιεζε ησλ πην πάλσ εγθιεκάησλ. 

3. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο ππαηηίνπο ησλ εγθιεκάησλ ησλ άξζξσλ 235 έσο 261 θαη 390 ή 

πξάμεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη άκεζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζθέξεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

πξάμεηο απηέο αηφκσλ πνπ δηαηεινχλ ή δηαηέιεζαλ κέιε ηεο Κπβέξλεζεο ή Τθππνπξγνί, ην 

δηθαζηηθφ ζπκβνχιην, κε βνχιεπκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα, 

δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή ηεο αζθεζείζαο ζε βάξνο ηνπ πνηληθήο δίσμεο θαη ηελ ακειιεηί 

παξαπνκπή ηεο δηθνγξαθίαο ζηε Βνπιή. Σελ παξαπάλσ αλαζηνιή κπνξεί λα δηαηάμεη θαη 

ην δηθαζηήξην, εθφζνλ ηα ζηνηρεία πξνζθέξνληαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο ζε δεχηεξν 

βαζκφ. Με ην ίδην βνχιεπκα ή απφθαζε κπνξεί λα δηαηαρζεί θαη ε άξζε ή ε αληηθαηάζηαζε 

ησλ κέηξσλ δηθνλνκηθνχ θαηαλαγθαζκνχ πνπ έρνπλ ηαρζεί. Δάλ ε Βνπιή θξίλεη, ζχκθσλα 

κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ πληάγκαηνο, φηη ηα ζηνηρεία δελ είλαη 

επαξθή γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ζε βάξνο Τπνπξγνχ ή Τθππνπξγνχ, ην βνχιεπκα ή 

ε απφθαζε αλαθαιείηαη θαη ε αλαζηαιείζα πνηληθή δίσμε ζπλερίδεηαη. Δάλ ε Βνπιή 

απνθαζίζεη ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ζε βάξνο Τπνπξγνχ ή Τθππνπξγνχ θαηά ην άξζξν 

86 ηνπ πληάγκαηνο, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο απφ ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην, ν θαηά ην 

πξνεγνχκελν εδάθην ζπκκέηνρνο πνπ πξνζέθεξε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηηκσξείηαη κε 

πνηλή κεησκέλε ζην κέηξν ηνπ άξζξνπ 44 παξάγξαθνο 2 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Σν 

δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο απηήο θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1. 

4. Δάλ ε θίλεζε ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο δελ είλαη δπλαηή ιφγσ παξαγξαθήο ηνπ 

αδηθήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην β' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ 



πληάγκαηνο, ζηνλ θαηεγνξνχκελν επηβάιιεηαη πνηλή κεησκέλε ζην κέηξν ηνπ άξζξνπ 44 

παξάγξαθνο 2 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη θαη ηελ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο ηεο πνηλήο απηήο, αλεμάξηεηα αλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ησλ άξζξσλ 99 επφκελα, 

εθφζνλ: α) ζηελ ίδηα Βνπιεπηηθή Πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο επήιζε ε 

παξαγξαθή θαη ην αξγφηεξν έσο ην πέξαο ηεο πξψηεο ηαθηηθήο πλφδνπ ηεο επφκελεο 

Βνπιεπηηθήο Πεξηφδνπ, ζπζηαζεί εμεηαζηηθή επηηξνπή, θαη β) ε επηηξνπή θξίλεη ηα 

πξνζθεξφκελα ζηνηρεία επαξθή. Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο 

εηζήγεζε Δθέηε, ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε έξεπλα γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Καλνληζκνχ 

ηεο Βνπιήο.» 

  

 

Αρθρο: 264 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΜΠΡΖΜΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δκπξεζκφο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΔΜΠΡΖΜΟ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή 

ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην 

θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ 

Οπνηνο κε πξφζεζε πξνμελεί ππξθαγηά ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, 

αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θνηλφο θίλδπλνο ζε μέλα πξάγκαηα,* β) κε θάζεηξμε, 

αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα άλζξσπν,* γ) κε θάζεηξμε ηζφβηα ή 

πξφζθαηξε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρ. β' επήιζε ζάλαηνο. 

  



 

Αρθρο: 265 

Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΜΠΡΖΜΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δκπξεζκφο ζε δάζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΔΜΠΡΖΜΟ 

ΓΑΟΤ Ή ΓΑΗΚΖ ΔΚΣΑΖ, ΣΔΛΔΖ ΑΠΟ ΗΓΗΟΣΔΛΔΗΑ Ή ΚΑΚΟΒΟΤΛΗΑ, 

ΔΜΠΡΖΜΟ ΜΔΓΑΛΖ ΓΑΗΚΖ ΔΚΣΑΖ 

τόλια 

* Ζ κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζ. 3 -ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). 

Πξνο (εμνηθείσζε θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ επξψ πξνο ηηο 

δξαρκέο, παξαζέηνπκε εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ πνζφ.*** 

Πξνζνρή ***: χκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1419/1984 (Α΄ 

28/14.3.1984): "Γηαηάμεηο ηνπ Π ν η λ η θ ν χ Κψδηθα ή εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ κε εμαίξεζε 

εθείλεο ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, πνπ απνθιείνπλ ηελ πθ' φξνλ αλαζηνιή ηεο 

πνηλήο, θ α η α ξ γ ν χ λ η α η", ελψ, θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ηδίνπ λφκνπ: 

"Γηαηάμεηο ηνπ Π ν η λ η θ ν χ Κψδηθα θαη ησλ εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ, πνπ απνθιείνπλ ή 

ξπζκίδνπλ κε άιιν ηξφπν ηε κεηαηξνπή ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ ζε 

ρξεκαηηθέο ή πξφζηηκα ή πνπ θαζνξίδνπλ αιιηψο ηελ έλλνηα ηεο ππνηξνπήο θ α η α ξ γ ν χ λ 

η α η, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 7 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα".Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

ζπλεπψο, ην δεχηεξν (πξνηειεπηαίν) εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δ ε λ κπνξεί 

πιένλ λα ηζρχεη. Δμ' άιινπ, θαη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 82 ΠΚ κε ην άξζξν 2 

ηνπ λ. 1941/1991 (Α΄ 41/18.3.1991), δελ κεηαβιήζεθε ην θαζεζηψο ηεο θαηάξγεζεο ηήο 

ξήηξαο γηα ην ακεηάηξεπην, αθνχ ν λ. 1941/1991 δελ έζημε ηνλ πξνκλεκνλεπζέληα λ. 

1419/1984 ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Σέινο, κε ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λεφηεξνπ λφκνπ 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994), κε ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 11 ηνπ 

άξζξνπ 82 ΠΚ (βι. ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν), θαηαξγήζεθαλ θαη πάιη νη ξήηξεο γηα ην 

ακεηάηξεπην ηνπ ΠΚ ( ε θ η φ ο απφ ηελ εκπνξία λαξθσηηθψλ θαη ηα εγθιήκαηα ζηνλ 

ζηξαηησηηθφ πνηληθφ θψδηθα). Πξβι. θαη ζρφιηα ησλ άξζξσλ 167 ΠΚ (: αληίζηαζε) ζρεηηθά 

κε ηελ παξ. 1 θαη 334 ΠΚ (: δηαηάξαμε νηθηαθήο εηξήλεο) ζρεηηθά κε ηελ παξ. 2. 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο βαξχηεξεο ηηκσξίαο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 264, φπνηνο κε 

πξφζεζε πξνμελεί ππξθαγηά ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 

1 θαη 2 ηνπ λ. 998/1979 ή ζε έθηαζε πνπ έρεη θεξπρζεί δαζσηέα ή αλαδαζσηέα θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα έηε θαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή απφ "δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) ΔΤΡΧ [5.000.000 δξρ.]* έσο εθαηφλ 

ζαξάληα επηά ρηιηάδεο (147.000) ΔΤΡΧ" [50.000.000 δξρ.]*. Γελ επηηξέπεηαη 

κεηαηξνπή*** ή αλαζηνιή *** ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαη ε έθεζε δελ αλαζηέιιεη ηελ 

εθηέιεζή ηεο. Αλ ε πξάμε είρε σο επαθφινπζν λα εμαπισζεί ε θσηηά ζε κεγάιε έθηαζε, 

επηβάιιεηαη θάζεηξμε. 

2. Αλ ε πξάμε ηειέζηεθε απφ ηδηνηέιεηα ή θαθνβνπιία ή ε έθηαζε πνπ θάεθε είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιε, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 266 

Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΜΠΡΖΜΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δκπξεζκφο απφ ακέιεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΔΜΠΡΖΜΟ 

ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

τόλια 

* Ζ κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζ. 3 -ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). 

Πξνο (εμνηθείσζε θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ επξψ πξνο ηηο 

δξαρκέο, παξαζέηνπκε εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ πνζφ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ ε πξάμε ηνπ άξζξνπ 264 ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε. 



2. Αλ ε πξάμε ηνπ άξζξνπ 265 παξ. 1 ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ "δχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα (2.900) ΔΤΡΧ 

[1.000.000 δξρ.]* κέρξη είθνζη ελλέα ρηιηάδεο (29.000) ΔΤΡΧ" [10.000.000 δξρ.]*, εθηφο αλ 

ε πξάμε ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε. Μεηαηξνπή ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε δελ 

επηηξέπεηαη. 

  

 

Αρθρο: 267 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΜΠΡΖΜΟ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΔΜΠΡΖΜΟ 

ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ο ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 266 απαιιάζζεηαη απφ θάζε πνηλή, αλ κε ηελ ειεχζεξε 

ζέιεζή ηνπ θαηαζηείιεη ν ίδηνο ηελ ππξθαγηά ή κε ηε γξήγνξε αλαγγειία ηνπ πξνο ηελ αξρή 

δψζεη αθνξκή γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο. 

  

 

Αρθρο: 268 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πιεκκχξα 



Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή 

ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην 

θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε πξφζεζε πξνμελεί πιεκκχξα ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, 

αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θνηλφο θίλδπλνο ζε μέλα πξάγκαηα,* β) κε θάζεηξμε, 

αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα άλζξσπν,* γ) κε θάζεηξμε ηζφβηα ή 

πξφζθαηξε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ β' επήιζε ζάλαηνο. 

  

 

Αρθρο: 269 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΠΛΖΜΜΤΡΑ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο απφ ακέιεηα έγηλε ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 268 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 270 



Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΡΖΞΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δθξεμε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΔΚΡΖΞΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α), β) θαη γ) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. 

Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, 

ην θφκκα (,).** Ζ κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ηνπ παξφληνο ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 -ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 

203/12.9.2001). Πξνο (εμνηθείσζε θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ 

επξψ πξνο ηηο δξαρκέο, παξαζέηνπκε εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ 

πνζφ.*** Ζ ζαλαηηθή πνηλή έρεη ήδε θαηαξγεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 

2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: "Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θ α η α ξ γ ε 

ί η α η. Οπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε 

απνθιεηζηηθψο ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, λνείηαη φηη απεηιείηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. 

Αλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ πξνβιέπεηαη δηαδεπθηηθψο κε άιιε πνηλή, λνείηαη φηη απεηιείηαη κ 

φ λ ν ε ηειεπηαία". Πξβι. θαη ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε πξφζεζε πξνμελεί έθξεμε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ηδίσο κε ηε ρξήζε 

εθξεθηηθψλ πιψλ ηηκσξείηαη: α) κε θάζεηξμε θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ "δηαθνζίσλ 

ελελήληα (290) ΔΤΡΧ" [100.000 δξρ.]**, αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θνηλφο 

θίλδπλνο ζε μέλα πξάγκαηα,* β) κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή ηνπιάρηζηνλ "δηαθνζίσλ ελελήληα (290) ΔΤΡΧ" [100.000 δξρ]**, αλ απφ ηελ πξάμε 

κπνξεί λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα άλζξσπν ή θίλδπλνο ζε εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο,* 

γ) κε θάζεηξμε ηζφβηα θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ "πεληαθνζίσλ ελελήληα (590) 

ΔΤΡΧ" [200.000 δξρ.]**, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρ. β' πξνθιήζεθε ζσκαηηθή βιάβε ή 

βιάβε ζε εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο,* δ) [κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή]*** κε ηζφβηα 

θάζεηξμε θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ "νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) ΔΤΡΧ" [300.000 

δξρ.]**, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρ. β' επήιζε ζάλαηνο. 

  



 

Αρθρο: 271 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΡΖΞΖ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΔΚΡΖΞΖ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο απφ ακέιεηα έγηλε ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 270 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 272 

Ημ/νία: 27.06.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ ΤΛΔ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηηο εθξεθηηθέο χιεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΒΑΔΗ 

ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ ΤΛΔ Ή ΒΟΜΒΔ, ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΖ, ΜΖ 

ΣΗΜΧΡΖΣΖ ΠΡΑΞΖ, ΤΣΑΖ - ΤΜΜΟΡΗΑ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

2928/2001 (Α΄ 141/27.6.2001).** χκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3387/2005 (Α΄ 

224/12.9.2005), ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθάιεηαο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο νξίδεηαη, κε 

απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ, αλά έλαο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο, κε 



πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε γηα ηξία έηε, νη νπνίνη επνπηεχνπλ θαη θαζνδεγνχλ ην 

έξγν ηεο ππεξεζίαο ζηε δίσμε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ο αλσηέξσ εηζαγγειηθφο 

ιεηηνπξγφο ελεκεξψλεηαη γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη θαηαγγειίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ 

σο άλσ ππεξεζία, ελψ δχλαηαη λα παξαγγείιεη ή λα ελεξγεί ν ίδηνο πξναλάθξηζε ή 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα εγθιήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην π α ξ φ λ άξζξν θαη ην 

άξζξν 187 ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

** 

1. Οπνηνο θαηαζθεπάδεη, πξνκεζεχεηαη ή θαηέρεη εθξεθηηθέο χιεο ή εθξεθηηθέο βφκβεο κε 

ζθνπφ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνμελήζεη θνηλφ θίλδπλν ζε μέλα πξάγκαηα ή θίλδπλν 

γηα άλζξσπν ή λα ηηο παξαρσξήζεη ζε άιινλ γηα ηέηνηα ρξήζε, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. 

2. Οπνηνο θαηαζθεπάδεη, πξνκεζεχεηαη, παξαδίδεη, παξαιακβάλεη, θπιάζζεη, απνθξχπηεη ή 

κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο ή εθξεθηηθέο βφκβεο, γηα ηηο νπνίεο γλσξίδεη φηη πξννξίδνληαη 

γηα ηελ εγθιεκαηηθή ρξήζε ηεο παξαγξάθνπ 1, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη φπνηνο, ελψ γλσξίδεη φηη θάπνηνο άιινο έρεη ζθνπφ λα 

θάλεη εγθιεκαηηθή ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή εθξεθηηθψλ βνκβψλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνλ 

θαζνδεγεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ θαηαζθεπή, ρξήζε, πξνκήζεηα, παξάδνζε, 

κεηαθνξά ή θχιαμή ηνπο." 

  

 

Αρθρο: 272Α 

Ημ/νία: 27.06.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

  

  

Κείμενο Αρθροσ 

[ην παξφλ άξζξν θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ Ν. 2928/2001 (Α΄ 

141/27.6.2001)]. 

  

 

Αρθρο: 273 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΒΛΑΒΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Κνηλψο επηθίλδπλε βιάβε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΒΛΑΒΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΜΠΡΖΜΟΤ Ή ΠΛΖΜΜΤΡΑ Ή ΔΚΡΖΞΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή 

ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην 

θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 264, 268 θαη 270, πξνμελεί κε πξφζεζε 

βιάβε ζε πξάγκα δηθφ ηνπ ή μέλν, θηλεηφ ή αθίλεην, ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε, αλ απφ 

ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θνηλφο θίλδπλνο ζε μέλα πξάγκαηα,* β) κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, αλ κπνξεί λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα άλζξσπν,* γ) κε θάζεηξμε, αλ 

ζηελ πεξίπησζε β' επήιζε ζάλαηνο. 

  

 

Αρθρο: 274 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΒΛΑΒΖ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΒΛΑΒΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΜΠΡΖΜΟΤ Ή ΠΛΖΜΜΤΡΑ Ή ΔΚΡΖΞΖ ΑΠΟ 



ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο απφ ακέιεηα έγηλε ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 273 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

κέρξη ηξηψλ εηψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 275 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αξζε αζθαιηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

Ή ΑΥΡΖΣΔΤΖ Ή ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο ζε κεηαιιεία, ζε εξγνζηάζηα ή ζε άιιεο εξγαζίεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 

επηθίλδπλε γηα ηε δσή ησλ εξγαηψλ κε πξφζεζε θαηαζηξέθεη ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

αρξεζηεχεη εγθαηαζηάζεηο πνπ αζθαιίδνπλ απφ απηφ ηνλ θίλδπλν ή δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα 

πξνθχςεη θίλδπλνο γηα άλζξσπν, β) κε ηζφβηα ή πξφζθαηξε θάζεηξμε, αλ επήιζε ζάλαηνο. 

  

 

Αρθρο: 276 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 

Ή ΑΥΡΖΣΔΤΖ Ή ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο απφ ακέιεηα έγηλε ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 275 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 277 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΚΛΖΖ ΝΑΤΑΓΗΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξφθιεζε λαπαγίνπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΒΤΘΗΖ Ή ΠΡΟΑΡΑΞΖ ΠΛΟΗΟΤ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή 

ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην 

θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε πξφζεζε πξνθαιεί ηε βχζηζε ή ηελ πξνζάξαμε πινίνπ ηηκσξείηαη: α) κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θνηλφο θίλδπλνο ζε 

μέλα πξάγκαηα,* β) κε θάζεηξμε, αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα ηνλ 



άλζξσπν,* γ) κε θάζεηξμε ηζφβηα ή πξφζθαηξε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ, αλ ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ ζηνηρείνπ β' επήιζε ζάλαηνο. 

  

 

Αρθρο: 278 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΚΛΖΖ ΝΑΤΑΓΗΟΤ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΒΤΘΗΖ Ή ΠΡΟΑΡΑΞΖ ΠΛΟΗΟΤ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο απφ ακέιεηα έγηλε ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 277 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 279 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΠΖΓΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γειεηεξίαζε πεγψλ θαη ηξνθίκσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, 

ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΠΖΓΧΝ Ή ΠΖΓΑΓΗΧΝ Ή ΒΡΤΧΝ Ή ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΝΔΡΟΤ Ή 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΛΠ. 



  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε πξφζεζε δειεηεξηάδεη πεγέο, πεγάδηα, βξχζεο ή άιιεο δηνρεηεχζεηο ή δεμακελέο 

λεξνχ, ηξφθηκα ή άιια ηέηνηα πξάγκαηα πνπ ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζε 

αφξηζην αξηζκφ αλζξψπσλ ή βάδεη κέζα ζε θάπνην απφ απηά ηα αληηθείκελα άιιεο χιεο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην ίδην απνηέιεζκα, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. Αλ απφ ηελ πξάμε 

επήιζε ζάλαηνο, κπνξεί λα επηβιεζεί ηζφβηα θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 280 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΠΖΓΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, 

ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΠΖΓΧΝ Ή ΠΖΓΑΓΗΧΝ Ή ΒΡΤΧΝ Ή ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΝΔΡΟΤ Ή 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΛΠ. ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο απφ ακέιεηα έγηλε ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 279 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 281 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΝΟΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 



Ννζεία ηξνθίκσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΝΟΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Ή ΠΟΣΧΝ Ή ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΛΠ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο θαηαζθεπάδεη ή επεμεξγάδεηαη ηξφθηκα, πνηά, θάξκαθα ή άιια αληηθείκελα έηζη 

πνπ ε ρξήζε ηνπο λα κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία ή θίλδπλν γηα ηε δσή 

αλζξψπνπ, θαζψο θαη φπνηνο ζέηεη ζε θπθινθνξία ηέηνηα πξάγκαηα, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

2. Αλ θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πξάμεηο ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη 

θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 282 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΝΟΜΖ ΕΧΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γειεηεξίαζε ηεο λνκήο ησλ δψσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, 

ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ Ή ΛΗΒΑΓΗΧΝ Ή ΛΗΜΝΧΝ ΠΟΣΗΜΑΣΟ ΕΧΧΝ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε ιέμε "κελψλ" ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ηελ ηειεία (.).** "λνκάο", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 



1. Οπνηνο κε πξφζεζε δειεηεξηάδεη βνζθνηφπηα**, ιηβάδηα, ιίκλεο ή άιινπο ηφπνπο 

πνηίζκαηνο δψσλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.* Αλ απφ ηελ πξάμε ηνπ 

ζαλαηψζεθαλ ή έπαζαλ ζνβαξή θαη δηαξθή βιάβε δψα άιινπ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 

δέθα εηψλ. 

2. Οπνηνο απφ ακέιεηα έγηλε ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηεο παξ. 1 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη 

δχν εηψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 283 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΓΟΖ ΑΘΔΝΔΗΑ ΕΧΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηάδνζε αζζέλεηαο δψσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΜΔΣΑΓΟΖ 

ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΖ ΑΘΔΝΔΗΑ ΕΧΧΝ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε ιέμε "κελψλ" ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ηελ ηειεία (.). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε κεηαδίδεη κνιπζκαηηθή αζζέλεηα δψσλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.* Αλ απφ ηελ πξάμε ηνπ ζαλαηψζεθαλ ή έπαζαλ ζνβαξή θαη δηαξθή 

βιάβε δψα άιινπ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

2. Οπνηνο απφ ακέιεηα έγηλε ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηεο παξ. 1 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη 

δχν εηψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 



Αρθρο: 284 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΘΔΝΔΗΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΜΔΣΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΡΟΠΖ Ή ΓΗΑΓΟΖ ΜΔΣΑΓΟΣΗΚΖ ΑΘΔΝΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο παξαβηάδεη ηα κέηξα πνπ έρεη δηαηάμεη ν λφκνο ή ε αξκφδηα αξρή γηα λα 

απνηξαπεί ε εηζβνιή ή ε δηάδνζε κηαο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. Αλ 

ε παξαβίαζε απηή είρε σο ζπλέπεηα λα κεηαδνζεί ε αζζέλεηα ζε άλζξσπν, επηβάιιεηαη 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

2. Αλ ε πξάμε ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή ρξεκαηηθή 

πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 285 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΠΗΕΧΟΣΗΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε επηδσνηηψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ 



ΜΔΣΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΔΗΒΟΛΖ Ή ΓΗΑΓΟΖ ΔΠΗΕΧΟΣΗΑ Ή 

ΑΘΔΝΔΗΑ ΦΤΣΧΝ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο παξαβηάδεη ηα κέηξα πνπ έρεη δηαηάμεη ν λφκνο ή ε αξκφδηα αξρή γηα λα 

απνηξαπεί ε εηζβνιή ή ε δηάδνζε επηδσνηίαο ή αζζέλεηαο θπηψλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

2. Αλ ε πξάμε ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή ρξεκαηηθή 

πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 286 

Ημ/νία: 28.05.1995 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΚΑΝΟΝΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηεο νηθνδνκηθήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΚΑΝΟΝΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΖ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ λ. 2331/1995 (Α΄ 173/24.8.1995), κε ηζρχ απφ 3.9.1995. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο θαηά ηελ εθπφλεζε κειέηεο ή ηε δηεχζπλζε ή ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθνχ ή άιινπ 

αλάινγνπ έξγνπ ή κηαο θαηεδάθηζεο, κε πξφζεζε ή απφ ακέιεηα ελεξγεί παξά ηνπο θνηλψο 

αλαγλσξηζκέλνπο ηερληθνχο θαλφλεο θαη έηζη πξνμελεί θίλδπλν γηα ηε δσή ή ηελ πγεία 

αλζξψπνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) εηψλ. 



2. Ζ παξαγξαθή ηεο άλσ πξάμεσο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο επέιεπζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο παξαβίαζεο. 

  

 

Αρθρο: 287 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ή ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ ηηκσξείηαη φπνηνο παξαιείπεη νιηθά ή κεξηθά 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλέιαβε απέλαληη ζε θάπνηα αξρή λα πξνκεζεχζεη ή λα 

κεηαθέξεη ηξφθηκα ή άιια πξάγκαηα θαη έηζη παξεκπνδίδεη ηελ απνηξνπή ή ηελ θαηαζηνιή 

κηαο θαηάζηαζεο θνηλήο αλάγθεο. 

2. Με ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξνχληαη θαη άιινη πξνκεζεπηέο θάζε είδνπο, ππεξγνιάβνη, 

κεζίηεο ή ππάιιεινη εθείλνπ πνπ αλέιαβε ηελ πξνκήζεηα ή ηε κεηαθνξά ηνπο, νη νπνίνη κε 

ηελ παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ηε καηαηψλνπλ ή ηε δπζρεξαίλνπλ θαη 

παξεκπνδίδνπλ έηζη ηελ απνηξνπή ή ηελ θαηαζηνιή κηαο θαηάζηαζεο θνηλήο αλάγθεο. 

  

 

Αρθρο: 288 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 



ΚΑΗ ΒΟΖΘΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξεκπφδηζε απνηξνπήο θνηλνχ θηλδχλνπ θαη παξάιεηςε νθεηιφκελεο βνήζεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ, 

ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ, ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε καηαηψλεη ή δπζρεξαίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα 

απνηξαπεί ή λα θαηαζηαιεί έλαο θνηλφο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη ή πνπ επίθεηηαη ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε, αλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε απζηεξφηεξεο ηηκψξεζεο ζχκθσλα κε άιιε 

δηάηαμε. 

2. Οπνηνο ζε πεξίπησζε δπζηπρήκαηνο ή θνηλνχ θηλδχλνπ ή θνηλήο αλάγθεο δελ πξνζθέξεη 

ηε βνήζεηα πνπ ηνπ δεηήζεθε θαη πνπ κπνξνχζε λα ηελ πξνζθέξεη, ρσξίο ν ίδηνο λα 

δηαηξέμεη νπζηψδε θίλδπλν, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 289 

Ημ/νία: 30.06.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεληθή δηάηαμε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΚΟΗΝΧ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ 

τόλια 

- Ζ παξ. 2 ηνπ παξφληνο, ε νπνία είρε πξνζηεζεί κε ηελ ππνπαξ. 1.2 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 112/3.6.1999), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 



άξζξνπ 56 ηνπ λ. 3160/2003 (Α΄165/30.6.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 269, 271, 274, 276, 278, 280, 281 παξ. 2, 282 παξ. 2, 283 

παξ. 2, 284 παξ. 2, 285 παξ. 2 θαη 286 ν ππαίηηνο απαιιάζζεηαη απφ θάζε πνηλή, αλ κε ηελ 

ειεχζεξε ζέιεζή ηνπ απνηξέςεη ηνλ θίλδπλν ή κε ηε γξήγνξε αλαγγειία ηνπ πξνο ηηο αξρέο 

δψζεη αθνξκή γηα ηελ απνηξνπή ηνπ. «2. Ο ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαη ηεο πξάμεσο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 266 απαιιάζζεηαη απφ θάζε 

πνηλή, αλ κε ηελ ειεχζεξε ζέιεζή ηνπ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο ζην 

πξσηνβάζκην δηθαζηήξην έρεη επηρεηξήζεη λα κεηψζεη ηελ έθηαζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ έρεη 

πξνθαιέζεη θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο μέλσλ πξαγκάησλ έρεη ηθαλνπνηήζεη πιήξσο ηνπο 

δεκησζέληεο κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη δειψζνπλ 

ηνχην ν παζψλ ή νη θιεξνλφκνη ηνπ.» 

  

 

Αρθρο: 290 

Ημ/νία: 01.09.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπγθνηλσληψλ. 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

τόλια 

** ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηελ πεξ. α) ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. 

Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, 

ην θφκκα (,). - Πξνζνρή: χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 112/3.6.1999) πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 1756/1988 (ΦΔΚ 35Α'), 

1729/1987 (ΦΔΚ 144 Α'), ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ: "1. Δμαιείθεηαη ην αμηφπνηλν ησλ 

πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 290, 291 θαη 292 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ αθνξνχλ ηελ 



παξαθψιπζε ζπγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ησλ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 12 ηνπ λ. 

2696/1999 (ΦΔΚ 57 Α') θαη έρνπλ ηειεζηεί πξν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 1997, εθ κέξνπο 

αγξνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα αγξνηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ κε ηε κνξθή βίαηεο δηαθνπήο 

ζπγθνηλσληψλ θαη ζε βάξνο ηεο αγξνηηθήο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο. 2. Σελ παχζε ηεο 

πνηληθήο δίσμεο θεξχζζεη ην δηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκνχλ ππνζέζεηο ηεο 

αλσηέξσ κνξθήο, κε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ηεο έδξαο ή κε αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

είηε θαη απηεπαγγέιησο, νη ηπρφλ δε ακεηαθιήησο επηβιεζείζεο πνηλέο δηαγξάθνληαη επίζεο 

απφ ην Πνηληθφ Μεηξψν κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ηηο επέβαιε, χζηεξα απφ αίηεζε 

ηνπ θαηαδηθαζζέληνο ή πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ηεο έδξαο ηνπ εθδφληνο ηελ απφθαζε 

δηθαζηεξίνπ." ========================================== - Ο εληφο " " 

ηίηινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ λ. 3674/2008 (Α΄ 136/10.7.2008) θαη ηζρχεη απφ 1.9.2008. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: "Δγθιήκαηα θαηά ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπγθνηλσληψλ, 

ησλ ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ θαη θαηά ησλ θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ". 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε δηαηαξάζζεη ηελ αζθάιεηα ηεο ζπγθνηλσλίαο ζηνπο δξφκνπο ή ζηηο 

πιαηείεο ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε, αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα 

άλζξσπν,** β) κε θάζεηξμε, αλ επήιζε ζάλαηνο. 

2. Αλ ε πξάμε ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 291 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 

ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ηεο αζθάιεηαο ζηδεξνδξφκσλ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΖ 



ΑΦΑΛΔΗΑ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ Ή ΠΛΟΗΧΝ Ή ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ, ΠΑΡΑΒΑΖ 

ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΧΝ Ή ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α) θαη β) ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,). Πξνζνρή: χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 

112/3.6.1999) πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 1756/1988 

(ΦΔΚ 35Α'), 1729/1987 (ΦΔΚ 144 Α'), ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο, ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ: "1. Δμαιείθεηαη ην 

αμηφπνηλν ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 290, 291 θαη 292 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ αθνξνχλ 

ηελ παξαθψιπζε ζπγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ησλ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 12 ηνπ λ. 

2696/1999 (ΦΔΚ 57 Α') θαη έρνπλ ηειεζηεί πξν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 1997, εθ κέξνπο 

αγξνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα αγξνηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ κε ηε κνξθή βίαηεο δηαθνπήο 

ζπγθνηλσληψλ θαη ζε βάξνο ηεο αγξνηηθήο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο. 2. Σελ παχζε ηεο 

πνηληθήο δίσμεο θεξχζζεη ην δηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκνχλ ππνζέζεηο ηεο 

αλσηέξσ κνξθήο, κε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ηεο έδξαο ή κε αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

είηε θαη απηεπαγγέιησο, νη ηπρφλ δε ακεηαθιήησο επηβιεζείζεο πνηλέο δηαγξάθνληαη επίζεο 

απφ ην Πνηληθφ Μεηξψν κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ηηο επέβαιε, χζηεξα απφ αίηεζε 

ηνπ θαηαδηθαζζέληνο ή πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ηεο έδξαο ηνπ εθδφληνο ηελ απφθαζε 

δηθαζηεξίνπ." 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε δηαηαξάζζεη ηελ αζθάιεηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ή ηεο πδάηηλεο 

ζπγθνηλσλίαο ή ηεο αεξνπινταο, ηηκσξείηαη: α) κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, αλ απφ 

ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θνηλφο θίλδπλνο ζε μέλα πξάγκαηα,* β) κε θάζεηξμε, αλ απφ 

ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα άλζξσπν,* γ) κε θάζεηξμε, ηζφβηα ή 

πξφζθαηξε, ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ β' επήιζε ζάλαηνο. 

2. Αλ ε πξάμε ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε. 

3. Κάζε παξάβαζε ησλ δηαηαγκάησλ ή ησλ δηνηθεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζηπλφκεπζε, ηελ αζθάιεηα θαη γεληθά ηε δηνίθεζε θαη ηε ρξήζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ηεο 

πδάηηλεο ζπγθνηλσλίαο θαη ηεο αεξνπινταο, πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο παξ. 

1 θαη 2, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 292 



Ημ/νία: 01.09.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΚΧΛΤΖ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαθψιπζε ζπγθνηλσληψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΠΑΡΑΚΧΛΤΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟΤ Ή 

ΑΔΡΟΠΛΑΝΟΤ Ή ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ Ή ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ Ή ΣΖΛΔΓΡΑΦΟΤ Ή 

ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 112/3.6.1999) πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ 1756/1988 (ΦΔΚ 35Α'), 

1729/1987 (ΦΔΚ 144 Α'), ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ: "1. Δμαιείθεηαη ην αμηφπνηλν ησλ 

πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 290, 291 θαη 292 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαθψιπζε ζπγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ησλ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 12 ηνπ λ. 

2696/1999 (ΦΔΚ 57 Α') θαη έρνπλ ηειεζηεί πξν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 1997, εθ κέξνπο 

αγξνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα αγξνηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ κε ηε κνξθή βίαηεο δηαθνπήο 

ζπγθνηλσληψλ θαη ζε βάξνο ηεο αγξνηηθήο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο. 

============================================= - Ζ εληφο " " θξάζε ηεο 

παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3674/2008 (Α΄ 

136/10.7.2008) θαη ηζρχεη απφ 1.9.2008. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία θνηλφρξεζηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

εμππεξεηεί ηε ζπγθνηλσλία θαη ηδίσο ζηδεξνδξφκνπ, αεξνπιάλνπ, ιεσθνξείνπ, 

ηαρπδξνκείνπ, "ή ηειεγξάθνπ", πνπ πξννξίδνληαη γηα θνηλή ρξήζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

2. Αλ ε πξάμε ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ. 

  

 



Αρθρο: 292Α 

Ημ/νία: 01.09.2008 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Δγθιήκαηα θαηά ηεο αζθάιεηαο ησλ ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3674/2008 (Α΄ 

136/10.7.2008) θαη ηζρχεη απφ 1.9.2008. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ρσξίο δηθαίσκα απνθηά πξφζβαζε ζε ζχλδεζε ή ζε δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηειεθσλίαο ή ζε ζχζηεκα πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή 

ηέηνησλ ππεξεζηψλ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) κέρξη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ. Αλ ν ππαίηηνο ηεο 

πξάμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη ν εξγαδφκελνο ή ζπλεξγάηεο ηνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 

απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ. 2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ 

ηειεθσλίαο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, ν νπνίνο παξαβηάδεη δηάηαμε θαλνληζκνχ ηεο 

Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ) ή φξν ηεο Γεληθήο Αδεηαο 

ή ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ξαδηνζπρλφηεηαο ή ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο αξηζκνχ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) κέρξη πεληαθφζηεο 

ρηιηάδεο (500.000) επξψ. 3. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

απηνχ ή ν ππεχζπλνο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαηά ην άξζξν 3 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, πνπ παξαιείπεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνηξνπή πξάμεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 

πελήληα ρηιηάδεο (50.000) κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ, εθφζνλ ε πξάμε 

ηειέζηεθε ή έγηλε απφπεηξα ηειέζεσο απηήο, αλεμάξηεηα αλ ν δξάζηεο ηηκσξεζεί. 4. Αλ ν 

ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ είρε ζθνπφ λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο ή λα πξνθαιέζεη πεξηνπζηαθή δεκία 

ζε άιινλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ 

ρηιηάδεο (100.000) κέρξη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ. Δθφζνλ ην ζπλνιηθφ φθεινο 

ή ε ζπλνιηθή δεκία ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) επξψ, ν 

ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο 

(100.000) κέρξη πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ. 5. Αλ απφ ηηο πξάμεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ηεζνχλ ζε θίλδπλν ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ζεζκνί ηνπ 

Πνιηηεχκαηνο, φπσο κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 134α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ή απφξξεην πνπ 



αλαθέξεηαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο ή ζηελ αζθάιεηα εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, 

επηβάιιεηαη θάζεηξμε. 6. Όπνηνο αζέκηηα δηαζέηεη ζην εκπφξην ή κε άιινλ ηξφπν πξνζθέξεη 

πξνο εγθαηάζηαζε εηδηθά ηερληθά κέζα γηα ηελ ηέιεζε ησλ πξάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ή 

δεκφζηα δηαθεκίδεη ή πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ ηέιεζε ηνπο, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) κέρξη 

πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ." 

  

 

Αρθρο: 293 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΚΧΛΤΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαθψιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο άιισλ θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΠΑΡΑΚΧΛΤΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ Ή ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΝΔΡΟΤ Ή ΦΧΣΗΜΟΤ Ή 

ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Ή ΚΗΝΖΣΖΡΗΑ ΓΤΝΑΜΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή εγθαηάζηαζεο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ πξνκήζεηα λεξνχ, θσηηζκνχ, ζεξκφηεηαο ή θηλεηήξηαο δχλακεο ζην θνηλφ 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

2. Αλ ε πξάμε ηειέζηεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 294 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΤΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παχζε εξγαζίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΠΑΤΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΥΧΡΗ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΔΛΚΤΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ ηηκσξείηαη φπνηνο, ελψ δηαξθεί ε ζρέζε ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο, κε πξφζεζε παχεη λα εξγάδεηαη ρσξίο λα πξνεηδνπνηήζεη έγθαηξα ηνλ 

εξγνδφηε ηνπ θαη ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή ή παξειθχεη θαθφβνπια ηελ εξγαζία ηνπ 

θαη γίλεηαη ππαίηηνο κηαο απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 292 θαη 293 απφ ηηο νπνίεο 

πξνμελείηαη θαηάζηαζε θνηλήο αλάγθεο. 

  

 

Αρθρο: 295 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΟΗΝΖ ΑΝΑΓΚΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξφθιεζε θνηλήο αλάγθεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΗΝΖ ΑΝΑΓΚΖ 

  



Κείμενο Αρθροσ 

Οηαλ κε κηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 292 παξ. 1, 293 παξ. 1 πξνμελείηαη θαηάζηαζε 

θνηλήο αλάγθεο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 296 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΚΧΛΤΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΜΗΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαθψιπζε πξνκήζεηαο ςσκηνχ* 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΜΗΟΤ ΣΟ ΚΟΗΝΟ 

τόλια 

* "άξηνπ", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε πξφζεζε, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 294 ή θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν, παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή εγθαηάζηαζεο πνπ εμππεξεηεί ηελ 

πξνκήζεηα ςσκηνχ* ζην θνηλφ ηηκσξείηαη, αλ απφ ηελ πξάμε ηνπ απηή πξνμελείηαη 

θαηάζηαζε θνηλήο αλάγθεο, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 297 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΘΔΖ ΠΛΟΗΟΤ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΜΔ ΛΑΘΡΔΜΠΟΡΗΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δθζεζε πινίνπ ζε θίλδπλν κε δηελέξγεηα ιαζξεκπνξίνπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΔΚΘΔΖ ΠΛΟΗΟΤ Δ 

ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΣΑΥΔΖ Ή ΓΖΜΔΤΖ 

τόλια 

* "ε χπαξμε ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα επηθέξεη", θαηά ηελ πνιχ εχζηνρε δηαηχπσζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο θαζαξεχνπζαο.** "έιαβε ρψξα", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε εηζάγεη ζε ειιεληθφ πινίν αληηθείκελα [πνπ ή χπαξμή ηνπο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη]* ηνλ θίλδπλν θαηάζρεζεο ή δήκεπζεο ηνπ πινίνπ ή ηνπ θνξηίνπ ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. 

2. Ζ πξάμε ηηκσξείηαη θαη φηαλ ηειέζηεθε** έμσ απφ ηα φξηα ηνπ θξάηνπο. 

3. Γηα ηα πινία μέλεο εζληθφηεηαο, ε πξάμε ηηκσξείηαη αλ ε θφξησζε ηειέζηεθε νιηθά ή 

κεξηθά ζηελ εκεδαπή. 

  

 

Αρθρο: 298 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΦΔΛΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεληθή δηάηαμε 

Λήμμαηα 



ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΦΔΛΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ Δ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΔΛΔΖ ΣΖ ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 289 έρεη αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 290 

παξ. 2 θαη 291 παξ. 2. 

  

 

Αρθρο: 299 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΘΡΧΠΟΚΣΟΝΗΑ ΑΠΟ ΠΡΟΘΔΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΑΝΘΡΧΠΟΚΣΟΝΗΑ 

ΑΠΟ ΠΡΟΘΔΖ 

τόλια 

* Ζ ζαλαηηθή πνηλή έρεη ήδε θαηαξγεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 2172/1993 (Α΄ 

207/26.12.1993), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: "Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θ α η α ξ γ ε ί η α η. Οπνπ 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε απνθιεηζηηθψο ε πνηλή 

ηνπ ζαλάηνπ, λνείηαη φηη απεηιείηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. Αλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ 

πξνβιέπεηαη δηαδεπθηηθψο κε άιιε πνηλή, λνείηαη φηη απεηιείηαη κ φ λ ν ε ηειεπηαία". Πξβι. 

θαη ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ παξφληνο θψδηθα.εκείσζε 1: χκθσλα κε ηελ πεξ. ε΄ 

ηεο παξ. 1 ηνπ λ. 2734/1999 (Α΄ 161/5.8.1999) πεξί εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή πξνζψπσλ θαη 

άιισλ δηαηάμεσλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2839/2000 

(Α΄ 196/12.9.2000) θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) 

αληηζηνίρσο, ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ π π ν ρ ξ ε ν χ η α η λα θαηέρεη πξφζσπν εθδηδφκελν κε 

ακνηβή, ρνξεγείηαη φηαλ, κεηαμχ άιισλ, δ ε λ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε 

γηα α λ ζ ξ σ π ν θ η ν λ ί α α π φ π ξ φ ζ ε ζ ε (άξζξν 299 ΠΚ), απνπιάλεζε παηδηψλ 

(άξζξν 339 ΠΚ), δηεπθφιπλζε αθνιαζίαο άιισλ (άξζξν 348 ΠΚ), πνξλνγξαθία αλειίθσλ 



(άξζξν 348Α ΠΚ), καζηξνπεία (άξζξν 349 ΠΚ), ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), αζέιγεηα 

κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο (άξζξν 351Α ΠΚ), ιεζηεία (άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 

385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί φπισλ θαη λαξθσηηθψλ. 

εκείσζε 2: χκθσλα, επίζεο, κε ηελ ΤΑ 4861/2001 (Β΄206/2.3.2001) πεξί δηαδηθαζίαο 

εθδφζεσο, αλαθιήζεσο/αλαλεψζεσο πηζηνπνηεηηθνχ αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ πξφζσπν 

εθδηδφκελν κε ακνηβή, γηα ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ ζε πξφζσπα ε κ ε δ α π 

ή ο ππεθνφηεηαο α π α η η ε ί η α η, κεηαμχ άιισλ, θαη "βεβαίσζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, φηη δ ε 

λ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα α λ ζ ξ σ π ν θ η ν λ ί α α π φ π ξ φ ζ ε ζ ε 

(άξζξν 299 ΠΚ), απνπιάλεζε παηδηψλ (άξζξν 339 Π.Κ), καζηξνπεία (άξζξν 349 ΠΚ), 

ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), ιεζηεία (άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), 

θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί φπισλ θαη 

λαξθσηηθψλ".==================================*** χκθσλα κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3500/2006 (Α΄ 232/24.10.2006), γηα ηνλ αλσηέξσ λφκν σο ε λ δ ν ν η θ 

ν γ ε λ ε η α θ ή β ί α ζεσξείηαη ε ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο, ζε βάξνο κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ παξφληνο θψδηθα (βι. νηθεία ζρφιηα) 

θαη επίζεο θαηά ην π α ξ φ λ άξζξν θαζψο θαη ην άξζξν 311 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο Κψδηθα. - 

χκθσλα, επίζεο, κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3500/2006 (Α΄ 232/24.10.2006), ζ χ κ 

α ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζεσξείηαη θάζε πξφζσπν ηεο παξ. 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ (βι. 

ζρεηηθά) παξαγξάθνπ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ ηειείηαη αμηφπνηλε πξάμε θαηά ηα άξζξα 6, 7, 8 

θαη 9 ηνπ παξφληνο θψδηθα. Θχκα είλαη θαη ην κέινο, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ νπνίνπ 

ηειέζζεθε αμηφπνηλε πξάμε, θαηά ην π α ξ φ λ άξζξν θαη θαηά ην άξζξν 311 ηνπ π α ξ φ λ η 

ν ο θψδηθα, θαζψο θαη ν αλήιηθνο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ελψπηνλ 

ηνπ νπνίνπ ηειείηαη κία απφ ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηεο αλσηέξσ δηαηάμεσο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΚΑΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε ζθφησζε άιινλ, ηηκσξείηαη [κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή]* κε ηζφβηα 

θάζεηξμε. 

2. Αλ ε πξάμε απνθαζίζηεθε θαη εθηειέζηεθε ζε βξαζκφ ςπρηθήο νξκήο, επηβάιιεηαη ε 

πνηλή ηεο πξφζθαηξεο θάζεηξμεο. 

  

 

Αρθρο: 300 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΘΡΧΠΟΚΣΟΝΗΑ ΜΔ ΤΝΑΗΝΔΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλζξσπνθηνλία κε ζπλαίλεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΑΝΘΡΧΠΟΚΣΟΝΗΑ 

ΜΔ ΤΝΑΗΝΔΖ ΣΟΤ ΘΤΜΑΣΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο απνθάζηζε θαη εθηέιεζε αλζξσπνθηνλία χζηεξα απφ ζπνπδαία θαη επίκνλε 

απαίηεζε ηνπ ζχκαηνο θαη απφ νίθην γη' απηφλ πνπ έπαζρε απφ αλίαηε αζζέλεηα ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 301 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πκκεηνρή ζε απηνθηνλία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε πξφζεζε θαηέπεηζε άιινλ λα απηνθηνλήζεη, αλ ηειέζηεθε ε απηνθηνλία ή έγηλε 

απφπεηξά ηεο, θαζψο θαη φπνηνο έδσζε βνήζεηα θαη' απηήλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

  



 

Αρθρο: 302 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΘΡΧΠΟΚΣΟΝΗΑ ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΑΝΘΡΧΠΟΚΣΟΝΗΑ 

ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1419/1984 (Α' 

28/14.3.1984). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο επηθέξεη απφ ακέιεηα ην ζάλαην άιινπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ κελψλ. 

2. Αλ ην ζχκα ηεο πξάμεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη νηθείνο 

ηνπ ππαηηίνπ, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απαιιάμεη ηνλ ππαίηην απφ θάζε πνηλή, αλ πεηζζεί 

φηη ιφγσ ηεο ςπρηθήο νδχλεο πνπ ππέζηε απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ δε ρξεηάδεηαη λα 

ππνβιεζεί ζε πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 303 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΗΓΟΚΣΟΝΗΑ 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Παηδνθηνλία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΠΑΗΓΟΚΣΟΝΗΑ 

τόλια 

* "ή κεηά ηνλ ηνθεηφλ κελ, εθ΄φζνλ φκσο", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Μεηέξα πνπ κε πξφζεζε ζθφησζε ην παηδί ηεο θαηά ηνλ ηνθεηφ [ή κεηά ηνλ ηνθεηφ, αιιά 

ελψ]* εμαθνινπζνχζε αθφκε δηαηάξαμε ηνπ νξγαληζκνχ ηεο απφ ηνλ ηνθεηφ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 304 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΣΔΥΝΖΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ ΑΜΒΛΧΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Σερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΓΗΑΚΟΠΖ 

ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ, ΑΡΖ ΑΓΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΑΞΖ, ΑΝΖΛΗΚΖ ΔΓΚΤΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ δηαθφπηεη ηελ εγθπκνζχλε ηεο ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε. 

2α. Οπνηνο κε ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ δηαθφπηεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζχλε ηεο ή 

πξνκεζεχεη ζ' απηή κέζα γηα ηε δηαθνπή ηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη 

κελψλ θαη αλ ελεξγεί θαηά ζπλήζεηα ηηο πξάμεηο απηέο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 



δχν εηψλ. 

β. Αλ απφ ηελ πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο πξνθιεζεί βαξεία πάζεζε ηνπ ζψκαηνο ή 

ηεο δηάλνηαο ηεο εγθχνπ, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη αλ πξνθιήζεθε ν 

ζάλαηφο ηεο επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα έηε. 

3. Δγθπνο πνπ δηαθφπηεη αλεπίηξεπηα ηελ εγθπκνζχλε ηεο ή επηηξέπεη ζε άιινλ λα ηελ 

δηαθφςεη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έλα έηνο. 

4. Γελ είλαη άδηθε πξάμε ε ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο πνπ ελεξγείηαη κε ηε 

ζπλαίλεζε ηεο εγθχνπ απφ γηαηξφ καηεπηήξα - γπλαηθνιφγν κε ηε ζπκκεηνρή 

αλαηζζεζηνιφγνπ, ζε νξγαλσκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα, αλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Γελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί δψδεθα εβδνκάδεο εγθπκνζχλεο. 

β) Δρνπλ δηαπηζησζεί, κε ηα ζχγρξνλα κέζα πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο, ελδείμεηο ζνβαξήο 

αλσκαιίαο ηνπ εκβξχνπ πνπ επάγνληαη ηε γέλλεζε παζνινγηθνχ λενγλνχ θαη ε εγθπκνζχλε 

δελ έρεη δηάξθεηα πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ηέζζεξηο εβδνκάδεο. 

γ) Τπάξρεη αλαπφηξεπηνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ηεο εγθχνπ ή θίλδπλνο ζνβαξήο θαη δηαξθνχο 

βιάβεο ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ζρεηηθή 

βεβαίσζε θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ γηαηξνχ. 

δ) Ζ εγθπκνζχλε είλαη απνηέιεζκα βηαζκνχ, απνπιάλεζεο αλήιηθεο, αηκνκημίαο ή 

θαηάρξεζεο γπλαίθαο αλίθαλεο λα αληηζηαζεί θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί 

δεθαελλέα εβδνκάδεο εγθπκνζχλεο. 

5. Αλ ε έγθπνο είλαη αλήιηθε, απαηηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ελφο απφ ηνπο γνλείο ή απηνχ πνπ 

έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζψπνπ ηεο αλήιηθεο. 

  

 

Αρθρο: 304Α 

Ημ/νία: 03.07.1986 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ ΔΜΒΡΤΟΤ Ζ ΝΔΟΓΝΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

σκαηηθή βιάβε εκβξχνπ ή λενγλνχ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 



ΔΓΚΤΟΤ Ή ΝΔΟΓΝΟΤ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 1609/1986 (Α΄ 86/3.7.1986). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο επελεξγεί παξάλνκα ζηελ έγθπν κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί βαξηά βιάβε ζην 

έκβξπν ή λα εκθαλίζεη ην λενγλφ βαξηά πάζεζε ηνπ ζψκαηνο ή ηεο δηάλνηαο ηηκσξείηαη 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 310. 

  

 

Αρθρο: 305 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧΝ ΣΔΥΝΖΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ 

ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαθήκηζε κέζσλ ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ Ή 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧΝ ΣΔΥΝΖΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ, ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΔΝΖΜΔΡΧΖ Ή ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΦΧΣΗΖ ΣΔΥΝΖΣΖ 

ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ, ΚΔΝΣΡΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο δεκφζηα ή κε ηελ θπθινθνξία εγγξάθσλ, εηθφλσλ ή παξαζηάζεσλ αλαγγέιιεη ή 

δηαθεκίδεη, έζησ θαη ζπγθαιπκκέλα, θάξκαθα ή άιια αληηθείκελα ή ηξφπνπο σο 

θαηάιιεινπο λα πξνθαιέζνπλ ηερλεηή δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο ή πξνζθέξεη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ππεξεζίεο δηθέο ηνπ ή άιινπ γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ ππνβνήζεζε δηαθνπήο ηεο 

εγθπκνζχλεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν έηε. 



2. Γελ είλαη άδηθε πξάμε ε ελεκέξσζε ή ε πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε ζρεηηθά κε ηελ ηερλεηή 

δηαθνπή ηεο εγθπκνζχλεο πνπ γίλεηαη απφ ηα θέληξα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 

θαζψο θαη ε ελεκέξσζε γηαηξψλ ή πξνζψπσλ πνπ λφκηκα δηαθηλνχλ κέζα ηερλεηήο 

δηαθνπήο ηεο εγθπκνζχλεο θαη νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε εηδηθά ηαηξηθά ή θαξκαθεπηηθά 

πεξηνδηθά. 

  

 

Αρθρο: 306 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΘΔΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δθζεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΔΚΘΔΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο, κεηά ηε πεξ. α), ηίζεηαη άλσ ηειεία. 

Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο εθζέηεη άιινλ θαη έηζη ηνλ θαζηζηά αβνήζεην, θαζψο θαη φπνηνο κε πξφζεζε 

αθήλεη αβνήζεην έλα πξφζσπν πνπ ην έρεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ή πνπ έρεη ππνρξέσζε λα 

ην δηαηξέθεη θαη λα ην πεξηζάιπεη ή λα ην κεηαθέξεη, ή έλα πξφζσπν πνπ ν ίδηνο ην 

ηξαπκάηηζε ππαίηηα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

2. Αλ ε πξάμε πξνθάιεζε ζηνλ παζφληα: α) βαξηά βιάβε ζηελ πγεία ηνπ, επηβάιιεηαη 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ,* β) ην ζάλαηφ ηνπ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 307 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΛΤΣΡΧΖ ΑΠΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΕΧΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξάιεηςε ιχηξσζεο απφ θίλδπλν δσήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ 

ΛΤΣΡΧΖ ΑΠΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΕΧΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε πξφζεζε παξαιείπεη λα ζψζεη άιινλ απφ θίλδπλν δσήο αλ θαη κπνξεί λα ην 

πξάμεη ρσξίο θίλδπλν ηεο δηθήο ηνπ δσήο ή πγείαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο 

έηνπο. 

  

 

Αρθρο: 308 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΛΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απιή ζσκαηηθή βιάβε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΑΠΛΖ ΧΜΑΣΗΚΖ 

ΒΛΑΒΖ, ΑΡΖ ΑΓΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΑΞΖ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

τόλια 

*** χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3500/2006 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (Α΄ 232/24.10.2006), ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνμελεί 

ζε άιιν κέινο απηήο ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 



εδαθίνπ α' ηεο παξ. 1 ηνπ π α ξ φ λ η ν ο άξζξνπ, ή κε ζπλερή ζπκπεξηθνξά πξνμελεί 

εληειψο ειαθξά θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ, κε ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ β' ηεο ηδίαο 

παξ., ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε, ηνπιάρηζηνλ, ελφο έηνπο. Βι. φκσο θαη νιφθιεξν ην άξζξν 6 

ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, πνπ ξπζκίδεη ηηο παξαιιαγέο ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο κε αλάινγα 

θιηκαθνχκελεο πνηλέο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΚΑΣΟ ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ 

*** (βι. ζρφιηα) 

1. Οπνηνο κε πξφζεζε πξνμελεί ζε άιινλ ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ***. Αλ ε θάθσζε ή ε βιάβε ηεο πγείαο πνπ ηνπ 

πξνμέλεζε είλαη εληειψο ειαθξά, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ην πνιχ έμη κελψλ ή κε 

ρξεκαηηθή πνηλή***. Καη αλ είλαη αζήκαληε, ηηκσξείηαη κε θξάηεζε ή πξφζηηκν. 

2. Ζ ζσκαηηθή βιάβε ηεο παξ. 1 δελ είλαη άδηθε, φηαλ επηρεηξείηαη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

παζφληνο θαη δελ πξνζθξνχεη ζηα ρξεζηά ήζε. 

3. Ο ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηεο παξ. 1 είλαη δπλαηφ λα απαιιαγεί απφ θάζε πνηλή αλ 

παξαζχξζεθε ζηελ πξάμε απφ δηθαηνινγεκέλε αγαλάθηεζε εμαηηίαο κηαο ακέζσο 

πξνεγνχκελεο πξάμεο πνπ ηέιεζε ν παζψλ ελαληίνλ ηνπ ή ελψπηφλ ηνπ θαη πνπ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζθιεξή ή βάλαπζε. 

  

 

Αρθρο: 308Α 

Ημ/νία: 10.07.2009 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΡΟΚΛΖΣΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απξφθιεηε ζσκαηηθή βιάβε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΑΠΡΟΚΛΖΣΖ 

ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ, ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ ΒΛΑΒΖ, ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 1419/1984 (Α' 28/14.3.1984). - Ζ παξ. 



3 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ ηηκσξείηαη ε απιή ζσκαηηθή βιάβε (άξζξν 308 

παξ. 1, εδ. α) αλ έγηλε ρσξίο πξφθιεζε απφ ηνλ παζφληα. 

2. Αλ ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρεη ην ραξαθηήξα επηθίλδπλεο ζσκαηηθήο 

βιάβεο (άξζξν 309) ή αλ ζ' απηήλ ζπκκεηείραλ δχν ή πεξηζζφηεξνη, επηβάιιεηαη θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

«3. Ο ππαίηηνο ηεο πξάμεσο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο 

έηνπο θαη ν ππαίηηνο ηεο πξάμεσο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

δχν εηψλ, εάλ ελήξγεζαλ κε θαιπκκέλα ή αιινησκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ 

ηνπο.» 

  

 

Αρθρο: 309 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δπηθίλδπλε ζσκαηηθή βιάβε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΖ 

ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ ε πξάμε ηνπ άξζξνπ 308 ηειέζηεθε κε ηξφπν πνπ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζηνλ 

παζφληα θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ ή βαξηά ζσκαηηθή βιάβε (άξζξν 310 παξ. 2), επηβάιιεηαη 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

  



 

Αρθρο: 310 

Ημ/νία: 10.07.2009 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΒΑΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Βαξηά ζσκαηηθή βιάβε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΒΑΡΗΑ ΧΜΑΣΗΚΖ 

ΒΛΑΒΖ 

τόλια 

- Σν εληφο " " εδ. ζην ηέινο ηεο παξ. 1 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ ε πξάμε ηνπ άξζξνπ 308 είρε επαθφινπζν ηε βαξηά ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή πάζεζε 

ηνπ παζφληνο, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. «Ο ππαίηηνο ηεο πξάμεσο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ, αλ ελήξγεζε κε 

θαιπκκέλα ή αιινησκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ.» 

2. Βαξηά ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή πάζεζε ππάξρεη ηδίσο αλ ε πξάμε πξνμέλεζε ζηνλ 

παζφληα θίλδπλν δσήο ή βαξηά θαη καθξνρξφληα αξξψζηηα ή ζνβαξφ αθξσηεξηαζκφ ή αλ 

ηνλ εκπφδηζε ζεκαληηθά θαη γηα πνιχ ρξφλν λα ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα ή ηε δηάλνηά ηνπ. 

3. Αλ ν ππαίηηνο επηδίσθε ην απνηέιεζκα πνπ πξνμέλεζε, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 

δέθα εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 311 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΘΑΝΑΣΖΦΟΡΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Θαλαηεθφξα βιάβε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΘΑΝΑΣΖΦΟΡΑ 

ΒΛΑΒΖ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "σο επαθφινπζν". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ ε ζσκαηηθή βιάβε είρε επαθφινπζν* ην ζάλαην ηνπ παζφληνο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε 

κέρξη δέθα εηψλ. Αλ ν ππαίηηνο επηδίσθε ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε ηνπ παζφληνο 

επηβάιιεηαη θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 312 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΝΖΛΗΚΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

σκαηηθή βιάβε αλειίθσλ θιπ. 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηελ πεξ. α) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην 

ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην 

θφκκα (,). 



  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε βαξχηεξεο αμηφπνηλεο πξάμεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ: α) φπνηνο κε ζπλερή ζθιεξή ζπκπεξηθνξά πξνμελεί ζσκαηηθή 

θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ζε πξφζσπν πνπ δελ ζπκπιήξσζε αθφκε ην δέθαην έβδνκν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή πνπ δελ κπνξεί λα ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ν δξάζηεο ην έρεη 

ζηελ επηκέιεηα ή ζηελ πξνζηαζία ηνπ ή αλήθεη ζην ζπίηη ηνπ δξάζηε ή έρεη καδί ηνπ ζρέζε 

εξγαζίαο ή ππεξεζίαο ή πνπ ηνπ ην έρεη αθήζεη ζηελ εμνπζία ηνπ ν ππφρξενο γηα ηελ 

επηκέιεηά ηνπ,* β) φπνηνο κε θαθφβνπιε παξακέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηα 

πξναλαθεξφκελα πξφζσπα γίλεηαη 

αηηία λα πάζνπλ ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπο. 

  

 

Αρθρο: 313 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΜΠΛΟΚΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πκπινθή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΘΑΝΑΣΟ Ή ΒΑΡΗΑ 

ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ ΔΞ ΑΗΣΗΑ ΤΜΠΛΟΚΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ εμαηηίαο ζπκπινθήο ή επίζεζεο πνπ έγηλε απφ πνιινχο επήιζε ζάλαηνο ή βαξηά 

ζσκαηηθή βιάβε αλζξψπσλ (άξζξν 310), θαζέλαο απφ εθείλνπο πνπ πήξαλ κέξνο ζηε 

ζπκπινθή ή ζηελ επίζεζε ηηκσξείηαη γηα κφλε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζ' απηήλ κε θπιάθηζε 

κέρξη ηξηψλ εηψλ εθηφο αλ ζπκπιέρζεθε ρσξίο ππαηηηφηεηά ηνπ. 

  

 



Αρθρο: 314 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

σκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

ΑΠΟ ΑΜΔΛΔΗΑ, ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 1419/1984 (Α΄ 

28/14.3.1984). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο απφ ακέιεηα πξνθαιεί ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο άιινπ ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ. Αλ ε ζσκαηηθή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε είλαη εληειψο 

ειαθξά, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ ή ρξεκαηηθή πνηλή. 

2. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 302 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ πξάμε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απηήλ γηα ηελ πνηληθή δίσμε απαηηείηαη 

πάληνηε έγθιεζε θαη δελ εθαξκφδεηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ 

επφκελνπ άξζξνπ. 

  

 

Αρθρο: 315 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΖ (ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ) 

  



Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΖ 

ΓΗΧΞΖ ΚΑΗ ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

- Ζ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λ. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 308 θαη 314 ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν χζηεξα απφ 

έγθιεζε. Γελ απαηηείηαη έγθιεζε αλ ν ππαίηηνο ηεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 314 ήηαλ ππφρξενο 

ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ λα θαηαβάιεη ηδηαίηεξε επηκέιεηα ή πξνζνρή. 

Ζ νδήγεζε νρήκαηνο εκπίπηεη ζην πξνεγνχκελν εδάθην φηαλ εμππεξεηεί ηε βηνπνξηζηηθή 

κεηαθνξά επηβαηψλ ή πξαγκάησλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 314, αλ ε πξάμε ηειέζηεθε 

θαηά ηελ νδήγεζε νρήκαηνο θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ 

ηνπ παξφληνο, ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη απηεπαγγέιησο, ν εηζαγγειέαο φκσο κε δηάηαμε 

ηνπ απέρεη απφ ηελ πνηληθή δίσμε αλ ν παζψλ δειψζεη φηη δελ επηζπκεί ηελ πνηληθή δίσμε 

ηνπ δξάζηε. Αλ ε δήισζε ππνβιεζεί κεηά ηελ άζθεζε πνηληθή δίσμεο, ην δηθαζηήξην παχεη 

νξηζηηθά απηήλ". 

2. Αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 308 ν παζψλ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο θαη ε πξάμε 

ηειέζηεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εθηέιεζή 

ηεο, ε δίσμε αζθείηαη απηεπαγγέιησο. 

  

 

Αρθρο: 315Α 

Ημ/νία: 10.07.2009 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΕΧΖ, ΔΠΗΒΑΡΤΝΣΗΚΔ 

ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ, ΒΛΑΒΔ ΚΑΣΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 



τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν, πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 1419/1984 (Α΄ 

28/14.3.1984) ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 

3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«Ζ ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ ησλ άξζξσλ 308A έσο 311 ελαληίνλ αζηπλνκηθνχ, ιηκεληθνχ, 

ππξνζβεζηηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ ππαιιήινπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζπληζηά 

ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή πεξίζηαζε.» 

  

 

Αρθρο: 316 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξφζθιεζε ζε κνλνκαρία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΜΟΜΟΜΑΥΗΑ, ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΥΖ Δ 

ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

τόλια 

Με ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3904/2010 ΦΔΚ Α 218/23.12.2010 απφ 23.12.2010 εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ ην παξφλ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνλ. 

  

 



Αρθρο: 317 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μνλνκαρία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ, ΥΡΖΖ ΟΠΛΧΝ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΚΑΝΟΝΧΝ ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ 

τόλια 

Με ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3904/2010 ΦΔΚ Α 218/23.12.2010 απφ 23.12.2010 εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ ην παξφλ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνλ. 

  

 

Αρθρο: 318 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μνλνκαρία πνπ απνθιείεη ηνλ θίλδπλν δσήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΜΟΜΟΜΑΥΗΑ, ΛΖΦΖ ΑΠΟΣΡΔΠΣΗΚΧΝ ΣΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖ ΕΧΖ ΜΔΣΡΧΝ 



τόλια 

Με ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3904/2010 ΦΔΚ Α 218/23.12.2010 απφ 23.12.2010 εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ ην παξφλ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνλ. 

  

 

Αρθρο: 319 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Σηκσξία ζπλεξγψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΜΟΜΟΜΑΥΗΑ, ΣΗΜΧΡΗΑ ΤΝΔΡΓΧΝ 

τόλια 

Με ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3904/2010 ΦΔΚ Α 218/23.12.2010 απφ 23.12.2010 εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ ην παξφλ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνλ. 

  

  

 

Αρθρο: 320 

Ημ/νία: 23.12.2010 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηέγεξζε ζε κνλνκαρία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΜΟΜΟΜΑΥΗΑ, ΓΗΔΓΔΡΖ Δ ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ 

τόλια 

Με ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3904/2010 ΦΔΚ Α 218/23.12.2010 απφ 23.12.2010 εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ ην παξφλ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνλ. 

  

 

Αρθρο: 321 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε κνλνκαρίεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΜΟΜΟΜΑΥΗΑ, ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 

ΜΟΝΟΜΑΥΗΑ 

τόλια 

Με ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3904/2010 ΦΔΚ Α 218/23.12.2010 απφ 23.12.2010 εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ ην παξφλ. 

  



Κείμενο Αρθροσ 

Παξαιείπεηαη σο κε ηζρχνλ 

  

 

Αρθρο: 322 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΠΑΓΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αξπαγή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΡΠΑΓΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηελ πεξ. α) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην 

ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην θφκκα 

(,).** Οξζφηεξνλ: "ηνλ ζπιιεθζέληα" - πξβι. θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο: "νχησο ψζηε ν 

ζπιιεθζείο λα...".*** Οξζφηεξνλ "νκεξεία". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΚΑΣΟ ΟΓΓΟΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

Όπνηνο κε απάηε ή βία, ή κε ηελ απεηιή βίαο ζπιιακβάλεη, απάγεη ή παξάλνκα θαηαθξαηεί 

θάπνηνλ έηζη ψζηε λα απνζηεξεί ην ζπιιακβαλφκελν** απφ ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηείαο 

θαη ηδίσο φπνηνο πεξηάγεη θάπνηνλ ζε νκεξία*** ή ζε άιιε παξφκνηα θαηάζηαζε ζηέξεζεο 

ηεο ειεπζεξίαο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. Αλ ε πξάμε έγηλε κε ζθνπφ λα εμαλαγθαζηεί ν 

παζψλ ή θάπνηνο άιινο ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη 

ππνρξέσζή ηνπ, ηηκσξείηαη: α) κε ηζφβηα θάζεηξμε αλ ν εμαλαγθαζκφο ζηξέθεηαη ελαληίνλ 

ησλ ζσκάησλ ή ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 157 παξ.1,* β) κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα 

εηψλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 

  



 

Αρθρο: 323 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΝΘΡΧΠΧΝ-ΓΟΤΛΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δκπφξην δνχισλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΟ ΓΟΤΛΧΝ 

τόλια 

* "ήζειελ ελεξγεζή", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.- χκθσλα κε ηελ πεξ. η ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3386/2005 (Α΄ 212/23.8.2005), ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, είλαη ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ θαηέζηε ζχκα ησλ εγθιεκάησλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζην π α ξ φ λ άξζξν 

θαη ζηα άξζξα 323 Α, 349, 351 θαη 351 Α ηνπ παξφληνο θψδηθα (βι. νηθεία ζρφιηα) 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρεη εηζέιζεη ζηε Υψξα λφκηκα ή παξάλνκα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ελήξγεζε εκπφξην δνχισλ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. 

2. Σν εκπφξην δνχισλ πεξηιακβάλεη θάζε πξάμε ζχιιεςεο, απφθηεζεο θαη δηάζεζεο ελφο 

αηφκνπ, ε νπνία ζθνπεχεη λα ην θάλεη δνχιν, θάζε πξάμε απφθηεζεο δνχινπ κε ζθνπφ ηε 

κεηαπψιεζε ή ηελ αληαιιαγή ηνπ, ηελ πξάμε ηεο παξαρψξεζεο κε πψιεζε ή ηελ 

αληαιιαγή απνθηεκέλνπ δνχινπ θαη γεληθά θάζε πξάμε εκπνξίνπ ή κεηαθνξάο δνχισλ. 

3. Όπνηνο αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππεξεζία ζε πινίν, ελ γλψζεη φηη ην πινίν πξννξίδεηαη 

γηα δηελέξγεηα εκπνξίνπ δνχισλ ή φηη ρξεζηκνπνηείηαη ήδε γη' απηφ ην ζθνπφ, θαζψο θαη 

φπνηνο παξακέλεη κε ηε ζέιεζή ηνπ ζηελ ππεξεζία απηή ελ γλψζεη ηνπ αλσηέξσ 

πξννξηζκνχ ηνπ πινίνπ ή ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ γηα ηέηνην ζθνπφ, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

4. Όπνηνο ζπληέιεζε άκεζα ή έκκεζα ζηε λαχισζε πινίνπ ελ γλψζεη φηη ε λαχισζε 

απνβιέπεη ζηε δηελέξγεηα εκπνξίνπ δνχισλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη 

κελψλ. 

5. Όπνηνο κεηαθέξεη απφ έλαλ ηφπν ζε άιινλ δνχινπο, ρσξίο ζθνπφ λα ηνπο εκπνξεπζεί, 



αιιά θαη ρσξίο ε κεηαθνξά λα γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζή ηνπο, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε. 

6. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν πινίαξρνο ηνπ πινίνπ, κε ην νπνίν ελ 

γλψζεη ηνπο [ζα γηλφηαλ]* ηέηνηα κεηαθνξά δνχισλ. 

  

 

Αρθρο: 323Α 

Ημ/νία: 27.06.2011 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δκπνξία αλζξψπσλ 

Λήμμαηα 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΘΡΧΠΧΝ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002).- 

χκθσλα κε ηελ πεξ. η ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3386/2005 (Α΄ 212/23.8.2005), ζχκα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαηέζηε ζχκα ησλ εγθιεκάησλ, ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη ζην π α ξ φ λ άξζξν θαη ζηα άξζξα 323, 349, 351 θαη 351 Α ηνπ παξφληνο 

θψδηθα (βι. νηθεία ζρφιηα) αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρεη εηζέιζεη ζηε Υψξα λφκηκα ή 

παξάλνκα. - H παξ. 6 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ λ. 3625/2007 ΦΔΚ Α 

290/24.12.2007 =================================== - Οη παξ. 1 θαη 3 ηίζεληαη 

φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 3875/2010 (Α΄ 

158/20.9.2010). - Ζ πεξ. α ηεο παξ. 4 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). - ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ κεηά ηηο ιέμεηο «κε ζθνπφ ηελ αθαίξεζε» πξνζηίζεηαη ε ιέμε «θπηηάξσλ» ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 3984/2011 ΦΔΚ Α 150/27.6.2011. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Οπνηνο κε ηε ρξήζε βίαο, απεηιήο ή άιινπ εμαλαγθαζηηθνχ κέζνπ ή ηελ επηβνιή ή 

θαηάρξεζε εμνπζίαο πξνζιακβάλεη, κεηαθέξεη, πξνσζεί εληφο ή εθηφο ηεο επηθξάηεηαο, 

θαηαθξαηεί, ππνζάιπεη, παξαδίδεη κε ή ρσξίο αληάιιαγκα ζε άιινλ ή παξαιακβάλεη απφ 

άιινλ πξφζσπν κε ζθνπφ ηελ αθαίξεζε "θπηηάξσλ" ηζηψλ ή νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ ή 

γηα λα εθκεηαιιεπηεί ν ίδηνο ή άιινο ηελ εξγαζία ή ηελ επαηηεία ηνπ, ηηκσξείηαη κε 



θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ έσο πελήληα ρηιηάδσλ 

επξψ.». 

2. Με ηελ πνηλή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο αλ, γηα λα επηηχρεη 

ηνλ ίδην ζθνπφ, απνζπά ηε ζπλαίλεζε πξνζψπνπ κε ηε ρξήζε απαηειψλ κέζσλ ή ην 

παξαζχξεη, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ επάισηε ζέζε ηνπ, κε ππνζρέζεηο, δψξα, πιεξσκέο ή 

παξνρή άιισλ σθειεκάησλ. 

"3. Όπνηνο ελ γλψζεη δέρεηαη ηελ εξγαζία πξνζψπνπ, ην νπνίν ηειεί ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ή ηα έζνδα απφ ηελ επαηηεία ηνπ πξνζψπνπ 

απηνχ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ". 

4. Με θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ 

ρηιηάδσλ επξψ ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, αλ ε 

πξάμε: 

«α) ζηξέθεηαη θαηά αλειίθνπ ή αηφκνπ ζσκαηηθψο ή δηαλνεηηθψο αλάπεξνπ,». 

β) ηειείηαη θαη' επάγγεικα, 

γ) ηειείηαη απφ ππάιιειν ν νπνίνο θαηά ηελ άζθεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή επσθεινχκελνο 

απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή δηαπξάηηεη ή ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξάμε ή 

δ) είρε σο απνηέιεζκα ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε ηνπ παζφληνο. 

5. Όπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 γηα λα ζηξαηνινγήζεη αλήιηθν κε 

ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ 

δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ." 

«6. Με ηζφβηα θάζεηξμε ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 

αλ ε πξάμε είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην.» 

  

 

Αρθρο: 323Β 

Ημ/νία: 24.12.2007 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δκπνξία αλζξψπσλ 

Λήμμαηα 



ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΘΡΧΠΧΝ 

τόλια 

Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην λφκν 3625/2007 ΦΔΚ Α 290/24.12.2007 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«Γηελέξγεηα ηαμηδηψλ κε ζθνπφ απφ ηνπο κεηέρνληεο ζε απηά ηελ ηέιεζε ζπλνπζίαο ή 

άιισλ αζειγψλ πξάμεσλ ζε βάξνο αλειίθνπ (ζεμνπαιηθφο ηνπξηζκφο). Όπνηνο νξγαλψλεη, 

ρξεκαηνδνηεί, θαηεπζχλεη, επνπηεχεη, δηαθεκίδεη ή κεζνιαβεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή 

κέζν ζε δηελέξγεηα ηαμηδηψλ κε ζθνπφ απφ ηνπο κεηέρνληεο ζε απηά ηελ ηέιεζε ζπλνπζίαο 

ή άιισλ αζειγψλ πξάμεσλ ζε βάξνο αλειίθνπ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

Όπνηνο κε ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ κεηέρεη ζε ηαμίδηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ ηέιεζε 

άιισλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ.». 

  

 

Αρθρο: 324 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΠΑΓΖ ΑΝΖΛΗΚΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αξπαγή αλειίθσλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΡΠΑΓΖ ΑΝΖΛΗΚΟΤ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο αθαηξεί αλήιηθν απφ ηνπο γνλείο, ηνπο επηηξφπνπο ή απφ νπνηνλδήπνηε 

δηθαηνχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ην πξφζσπφ ηνπ ή φπνηνο ππνζηεξίδεη ηελ εθνχζηα δηαθπγή 

ηνπ αλειίθνπ απφ ηελ εμνπζία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. Αλ ν 

αλήιηθνο απφ ηε ζηέξεζε ηεο επηκέιεηαο δηέηξεμε ζνβαξφ θίλδπλν δσήο ή βαξηάο βιάβεο 



ηεο πγείαο ηνπ, ν δξάζηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ελφο έηνπο. 

2. Αλ ν αλήιηθνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηα δεθαηέζζεξα ρξφληα ηνπ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε 

κέρξη δέθα εηψλ, εθηφο αλ ε πξάμε ηειέζηεθε απφ αληφληα, νπφηε εθαξκφδεηαη ε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθνο. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν ππαίηηνο ηέιεζε ηελ πξάμε απφ 

θεξδνζθνπία ή κε ην ζθνπφ λα κεηαρεηξηζηεί ηνλ αλήιηθν ζε αλήζηθεο αζρνιίεο ή λα 

επηηχρεη ηε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο ηάμεο ηνπ αλειίθνπ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 

δέθα εηψλ. 

3. Αλ ν ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ είρε ζθνπφ λα εηζπξάμεη 

ιχηξα ή λα εμαλαγθάζεη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, επηβάιιεηαη θάζεηξμε. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ν δξάζηεο κε ηε ζέιεζή ηνπ θαη πξνηνχ εθπιεξσζεί νπνηνζδήπνηε φξνο ή αμίσζή ηνπ 

απειεπζέξσζε θαη απέδσζε πγηή θαη ζψν ηνλ αλήιηθν επηβάιιεηαη θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 325 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξάλνκε θαηαθξάηεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε πξφζεζε θαηαθξαηεί άιινλ ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ ή ηνπ ζηεξεί κε άιινλ ηξφπν 

ηελ ειεπζεξία ηεο θίλεζήο ηνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε θαη αλ ε θαηαθξάηεζε δηήξθεζε 

καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 326 



Ημ/νία: 24.12.2002 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ ΠΑΡΑ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηαθξάηεζε παξά ην χληαγκα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΚΑΣΑΚΡΑΣΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζ. 6 ηνπ λ. 3090/2002 

(Α΄ 329/24.12.2002). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

" Όπνηνο παξαβαίλεη κηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πληάγκαηνο ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ". 

  

 

Αρθρο: 327 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΚΟΤΗΑ ΑΠΑΓΧΓΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αθνχζηα απαγσγή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΚΟΤΗΑ ΑΠΑΓΧΓΖ, ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 



* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε ιέμε "έηνπο", ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ 

επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ηελ ηειεία (.). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο κε ζθνπφ ην γάκν ή ηελ αθνιαζία απάγεη ή θαηαθξαηεί παξάλνκα (άξζξ. 

325) γπλαίθα ρσξίο ηε ζέιεζή ηεο ή γπλαίθα πνπ έρεη δηαηαξαγκέλε λφεζε ή είλαη αλίθαλε 

λα αληηζηαζεί ιφγσ απψιεηαο ηεο ζπλείδεζεο ή δηαλνεηηθήο αηέιεηαο ή γηα άιιν ιφγν, 

ηηκσξείηαη αλ ηέιεζε ηελ πξάμε απηή κε ζθνπφ ην γάκν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο 

έηνπο.* Αλ ηε δηέπξαμε κε ζθνπφ ηελ αθνιαζία, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

2. Γηα ηελ πνηληθή δίσμε απαηηείηαη έγθιεζε. 

  

 

Αρθρο: 328 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΟΤΗΑ ΑΠΑΓΧΓΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δθνχζηα απαγσγή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΔΚΟΤΗΑ ΑΠΑΓΧΓΖ, ΔΓΚΛΖΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο απάγεη ή θαηαθξαηεί κε ζθνπφ ην γάκν ή ηελ αθνιαζία άγακε θαη αλήιηθε 

γπλαίθα κε ηε ζέιεζή ηεο, ρσξίο φκσο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ηελ έρνπλ ζηελ 

εμνπζία ηνπο ή πνπ έρνπλ ζχκθσλα κε ην λφκν ην δηθαίσκα λα θξνληίδνπλ γηα ην πξφζσπφ 

ηεο ηηκσξείηαη, αλ ηέιεζε ηελ πξάμε απηή κε ζθνπφ ην γάκν, κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ 

εηψλ, αλ κε ζθνπφ ηελ αθνιαζία, κε θπιάθηζε. 

2. Γηα ηελ πνηληθή δίσμε απαηηείηαη έγθιεζε. 



  

 

Αρθρο: 329 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεληθή Γηάηαμε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΚΖΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΧΞΖ ΣΖΝ ΑΚΟΤΗΑ Ή ΑΚΟΤΗΑ 

ΑΠΑΓΧΓΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 327 θαη 328 ηειέζηεθε κε ηε γπλαίθα πνπ έρεη απαρζεί ν 

γάκνο ζηνλ νπνίν απέβιεπε ε απαγσγή, ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν κεηά ηελ αθχξσζή 

ηνπ. 

  

 

Αρθρο: 330 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΒΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξάλνκε βία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 



ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΒΗΑ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "αλεμάξηεηα απφ ην αλ".Πξνζνρή: ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3500/2006 

"γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α΄ 

232/24.10.2006): 1. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν εμαλαγθάδεη άιιν κέινο 

ρξεζηκνπνηψληαο βία ή απεηιή κε ζπνπδαίν θαη άκεζν θίλδπλν ζε πξάμε, παξάιεηςε ή 

αλνρή ρσξίο ην ζχκα λα ππνρξενχηαη πξνο ηνχην ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη 

κελψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην απεηινχκελν θαθφ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζχκαηνο ή θάπνηνπ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ ππφ ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο β' ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 2. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνθαιεί ηξφκν ή αλεζπρία ζε 

άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, απεηιψληαο ην κε βία ή άιιε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην άξζξν 7 ηζρχεη 

ηξεηο κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δειαδή απφ 24.1.2007. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο ρξεζηκνπνηψληαο ζσκαηηθή βία ή απεηιή ζσκαηηθήο βίαο ή άιιεο παξάλνκεο 

πξάμεο ή παξάιεηςεο εμαλαγθάδεη άιινλ ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή γηα ηηο νπνίεο ν 

παζψλ δελ έρεη ππνρξέσζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλεμάξηεηα αλ* ην 

απεηινχκελν θαθφ ζηξέθεηαη ελαληίνλ εθείλνπ πνπ απεηιείηαη ή θάπνηνπ απφ ηνπο νηθείνπο 

ηνπ. 

  

 

Αρθρο: 331 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΤΣΟΓΗΚΗΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απηνδηθία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΤΣΟΓΗΚΗΑ, ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 



* "απηνγλσκφλσο", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο αζθεί απζαίξεηα* αμίσζε ζρεηηθή κε δηθαίσκα πνπ ή ην έρεη πξαγκαηηθά ή απφ 

πεπνίζεζε ην νηθεηνπνηείηαη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν χζηεξα απφ έγθιεζε. 

  

 

Αρθρο: 332 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΟ Δ ΠΑΤΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δμαλαγθαζκφο ζε παχζε εξγαζίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΟ Δ ΟΜΑΓΗΚΖ ΠΑΤΖ ΔΡΓΑΗΑ, 

ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΑΠΟ ΔΝΧΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε βία ή κε απεηιή εμαλαγθάδεη θάπνηνλ λα ιάβεη κέξνο ζε έλσζε πνπ ζθνπφ έρεη 

ηελ νκαδηθή παχζεο ηεο εξγαζίαο γηα λα επηηχρεη ηε κεηαβνιή ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε ή παξεκπνδίδεη θάπνηνλ λα απνρσξήζεη απφ κία ηέηνηα έλσζε, ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 333 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΔΗΛΖ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απεηιή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΠΔΗΛΖ, ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

** Βι. ζρεηηθά κε ην παξφλ άξζξν θαη ην άξζξν 7 ("Δλδννηθνγελεηαθή παξάλνκε βία θαη 

απεηιή") ηνπ λ. 3500/2006 "γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" (Α΄ 232/24.10.2006), ζχκθσλα κε ην νπνίν: "1. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην 

νπνίν εμαλαγθάδεη άιιν κέινο ρξεζηκνπνηψληαο βία ή απεηιή κε ζπνπδαίν θαη άκεζν 

θίλδπλν ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή ρσξίο ην ζχκα λα ππνρξενχηαη πξνο ηνχην ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην απεηινχκελν θαθφ ζηξέθεηαη 

ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζχκαηνο ή θάπνηνπ απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

πεξίπησζεο β' ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 2. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν 

πξνθαιεί ηξφκν ή αλεζπρία ζε άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, απεηιψληαο ην κε βία ή άιιε 

παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε".Βι. επίζεο θαη ην άξζξν 10 

("Παξαθψιπζε απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο") ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

"Όπνηνο ζε ππφζεζε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο απεηιεί κάξηπξα ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

ή αζθεί βία ελαληίνλ ηνπ ή ηνλ δσξνδνθεί, κε ζθνπφ ηελ παξαθψιπζε απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ κέρξη ηξηψλ εηψλ".- 

χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ηα άξζξα 7 θαη 10 ηζρχνπλ ηξεηο κήλεο κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δειαδή απφ 24.1.2007. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

** (βι. ζρφιηα) 

1. Όπνηνο πξνθαιεί ζε άιινλ ηξφκν ή αλεζπρία απεηιψληαο ηνλ κε βία ή άιιε παξάλνκε 

πξάμε ή παξάιεηςε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

2. Γηα ηελ πνηληθή δίσμε απαηηείηαη έγθιεζε. 

  

 

Αρθρο: 334 



Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε νηθηαθήο εηξήλεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ, ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ ΔΛΔΤΘΔΡΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΤΠΟΤ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΤΠΖΡΔΗΑ, ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

* "εηζδχσλ", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.*** Πξνζνρή ***: χκθσλα κε ην 

δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1419/1984 (Α΄ 28/14.3.1984): "Γηαηάμεηο ηνπ Π ν η λ η 

θ ν χ Κψδηθα ή εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ κε εμαίξεζε εθείλεο ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, πνπ απνθιείνπλ ηελ πθ' φξνλ αλαζηνιή ηεο πνηλήο, θ α η α ξ γ ν χ λ η α η", ελψ, 

θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ηδίνπ λφκνπ: "Γηαηάμεηο ηνπ Π ν η λ η θ ν χ 

Κψδηθα θαη ησλ εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ, πνπ απνθιείνπλ ή ξπζκίδνπλ κε άιιν ηξφπν ηε 

κεηαηξνπή ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο πνηλψλ ζε ρξεκαηηθέο ή πξφζηηκα ή πνπ 

θαζνξίδνπλ αιιηψο ηελ έλλνηα ηεο ππνηξνπήο θ α η α ξ γ ν χ λ η α η, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 82 παξ. 7 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα".Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζπλεπψο, ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δ ε λ κπνξεί πιένλ λα ηζρχεη. Δμ' άιινπ, θαη κεηά 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 82 ΠΚ κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 1941/1991 (Α΄ 41/18.3.1991), δελ 

κεηαβιήζεθε ην θαζεζηψο ηεο θαηάξγεζεο ηήο ξήηξαο γηα ην ακεηάηξεπην, αθνχ ν λ. 

1941/1991 δελ έζημε ηνλ πξνκλεκνλεπζέληα λ. 1419/1984 ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Σέινο, 

κε ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λεφηεξνπ λφκνπ 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994), 

κε ηελ νπνία αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 82 ΠΚ (βι. ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν), 

θαηαξγήζεθαλ θαη πάιη νη ξήηξεο γηα ην ακεηάηξεπην ηνπ ΠΚ ( ε θ η φ ο απφ ηελ εκπνξία 

λαξθσηηθψλ θαη ηα εγθιήκαηα ζηνλ ζηξαηησηηθφ πνηληθφ θψδηθα). Πξβι. θαη ζρφιηα ησλ 

άξζξσλ 167 ΠΚ (: αληίζηαζε) ζρεηηθά κε ηελ παξ. 1 θαη 265 ΠΚ (: εκπξεζκφο ζε δάζε) 

ζρεηηθά κε ηελ παξ. 1. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο εηζέξρεηαη* παξάλνκα ή παξακέλεη παξά ηε ζέιεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ 

θαηνηθία άιινπ ή ζην ρψξν πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εξγαζία ηνπ ή ζε ρψξν 

πεξηθιεηζκέλν πνπ απηφο θαηέρεη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή 



πνηλή. 

2. Οη πην πάλσ πξάμεηο ή νη πξάμεηο βίαο ελαληίνλ πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ, θαζψο 

θαη νη πξάμεηο θζνξάο μέλεο ηδηνθηεζίαο, πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ 

έθδνζε θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία εθεκεξίδσλ ή πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία βηβιίσλ, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

ε θακκία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη κεηαηξνπή ή αλαζηνιή ηεο πνηλήο. *** (βι. 

ζρφιηα) 

3. Όπνηνο εηζέξρεηαη παξάλνκα ζε θαηάζηεκα ή ρψξν δεκφζηαο, δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο 

ππεξεζίαο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκφζηνπ δηθαίνπ ή επηρείξεζεο θνηλήο 

σθέιεηαο ή παξακέλεη ζηνπο ρψξνπο απηνχο παξά ηε ζέιεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπο 

ρξεζηκνπνηεί, ηεο νπνίαο ηε ζέιεζε ηνχ δειψλεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή ν ππάιιειφο ηεο, 

θαη πξνθαιεί έηζη δηαθνπή ή δηαηάξαμε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο ππεξεζίαο ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

4. Ζ πνηληθή δίσμε ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 1 αζθείηαη κφλν χζηεξα απφ 

έγθιεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. 

  

 

Αρθρο: 335 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΑΣΖΛΖ ΓΗΔΓΔΡΖ Δ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απαηειή δηέγεξζε ζε κεηαλάζηεπζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ΑΠΑΣΖΛΖ ΓΗΔΓΔΡΖ Δ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

τόλια 

* "θαηαπείζεη", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο: είλαη πξνθαλέο φηη γηα ηελ ηέιεζε ηνπ 

ελ ιφγσ εγθιήκαηνο δ ε λ εμαξθεί ε απιή πεηζψ εθ κέξνπο ηνπ δξάζηε, αιιά ρξεηάδεηαη θ α 

η ά π ε η ζ ε, δειαδή ζ ν β α ξ ή επίδξαζε επί ηεο βνπιήζεσο θάπνηνπ λα κεηαλαζηεχζεη, 



ήηνη πεηζψ κεηά θνξηηθφηεηνο. Γελ πείζεηαη θαλείο εχθνια λα κεηαλαζηεχζεη απφ ηελ 

Διιάδα (!). Πξβι. θαη θείκελν ηνπ άξζξνπ 301 ΠΚ ("ζπκκεηνρή ζε απηνθηνλία"). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο απφ θεξδνζθνπία θαη κε δφιην ηξφπν πείζεη* άιινλ λα κεηαλαζηεχζεη απφ ηελ 

εκεδαπή ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

  

 

Αρθρο: 336 

Ημ/νία: 24.01.2007 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΒΗΑΜΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Βηαζκφο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΒΗΑΜΟ 

τόλια 

* Ο ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ην παξφλ άξζξν ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα 

άξζξα 8 θαη 9 αληηζηνίρσο ηνπ λ. 1419/1984 (Α' 28/14.3.1984). Πξηλ απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ ην θεθάιαην απηφ έθεξε ηνλ ηίηιν: "Δγθιήκαηα θαηά ησλ 

εζψλ".==============================- Ζ παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3500/2006 (Α΄ 232/24.10.2006) θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 28 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, απφ 24.1.2007. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΓΔΚΑΣΟ ΔΝΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: "ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ 

ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ * 

«1. Όπνηνο κε ζσκαηηθή βία ή κε απεηιή ζπνπδαίνπ θαη άκεζνπ θηλδχλνπ εμαλαγθάδεη 



άιινλ ζε ζπλνπζία ή ζε άιιε αζειγή πξάμε ή ζε αλνρή ηεο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.» 

2. Αλ ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έγηλε απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο δξάζηεο πνπ 

ελεξγνχζαλ απφ θνηλνχ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ". 

  

 

Αρθρο: 337 

Ημ/νία: 08.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ 

ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ, ΑΔΛΓΔΗ ΥΔΗΡΟΝΟΜΗΔ Ή ΠΡΟΣΑΔΗ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

1419/1984 (Α' 28/14.3.1984). ================================= ** πξνζνρή: - 

Η. Βι. ζρεηηθά κε ην παξφλ άξζξν θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 16 ("Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο 

θπξψζεηο") ηνπ λφκνπ 3488/2006 πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη αλέιημε, ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο, (Α΄ 

191/11.9.2006), ζχκθσλα κε ηελ νπνία: "4. Όπνηνο ηειεί ηελ πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 337 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ εξγαζηαθή ζέζε ηνπ παζφληνο ή 

ηε ζέζε πξνζψπνπ πνπ έρεη εληαρζεί ζε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζέζεο εξγαζίαο δηψθεηαη 

θαη' έγθιεζε θαη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ έμη (6) κήλεο κέρξη ηξία (3) έηε θαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ (1.000) επξψ".- ΗΗ. Βι. επίζεο θαη ην άξζξν 9 

("Δλδννηθνγελεηαθή πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο") ηνπ λ. 3500/2006 "γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α΄ 232/24.10.2006), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν: "1. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα 

άιινπ κέινπο ηεο, κε ηδηαίηεξα ηαπεηλσηηθφ ιφγν ή έξγν πνπ αλάγεηαη ζηε γελεηήζηα δσή 

ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.2. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κέρξη 

ηξηψλ εηψλ ηηκσξείηαη ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ ν παζψλ είλαη 

αλήιηθνο.3. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη 



φηαλ ν δξάζηεο εξγάδεηαη ζε θνξέα παξνρήο θνηλσληθήο κέξηκλαο, ε δε πξάμε ηνπ 

ζηξέθεηαη ζε βάξνο πξνζψπνπ, ην νπνίν δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα απηνχ". 

======================================= - Οη παξ. 3 θαη 4 πξνζηέζεθαλ κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). 

======================================= - Ζ παξ. 5 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23 παξ. 4 ηνπ λ. 3896/2010 ΦΔΚ Α 207/8.12.2010. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

** (Βι. ζρφιηα) 

1. Οπνηνο κε αζειγείο ρεηξνλνκίεο ή πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ αζειγείο πξάμεηο, πξνζβάιιεη 

βάλαπζα ηελ αμηνπξέπεηα άιινπ ζην πεδίν ηεο γελεηήζηαο δσήο ηνπ ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή ρξεκαηηθή πνηλή. 

2. Με θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ κέρξη δχν εηψλ ηηκσξείηαη ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, αλ ν παζψλ είλαη λεφηεξνο απφ 12 εηψλ. 

«3. Δλήιηθνο, ν νπνίνο κέζσ δηαδηθηχνπ ή άιινπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, απνθηά επαθή κε 

πξφζσπν πνπ δελ ζπκπιήξσζε ηα δεθαπέληε έηε θαη, κε ρεηξνλνκίεο ή πξνηάζεηο αζειγείο, 

πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλειίθνπ ζην πεδίν ηεο γελεηήζηαο δσήο ηνπ, ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. Αλ ε πξάμε ηειείηαη θαηά ζπλήζεηα ή αλ 

επαθνινχζεζε ζπλάληεζε, ν ελήιηθνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. 

4. Δλήιηθνο, ν νπνίνο κέζσ δηαδηθηχνπ ή άιινπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, απνθηά επαθή κε 

πξφζσπν πνπ εκθαλίδεηαη σο αλήιηθν θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ θαη, κε ρεηξνλνκίεο ή 

πξνηάζεηο αζειγείο, πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ ζην πεδίν ηεο γελεηήζηαο δσήο ηνπ, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Αλ ε πξάμε ηειείηαη θαηά ζπλήζεηα ή αλ 

επαθνινχζεζε ζπλάληεζε κε ην εκθαληδφκελν σο αλήιηθν πξφζσπν, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ.» 

«5. Όπνηνο ηειεί ηελ πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ 

εξγαζηαθή ζέζε ηνπ παζφληνο ή ηε ζέζε πξνζψπνπ πνπ έρεη εληαρζεί ζε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο ζέζεο εξγαζίαο δηψθεηαη θαη' έγθιεζε θαη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ έμη (6) 

κήλεο κέρξη ηξία (3) έηε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ (1.000) επξψ.» 

  

 

Αρθρο: 338 

Ημ/νία: 18.12.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΥΡΖΖ Δ ΑΔΛΓΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Kαηάρξεζε ζε αζέιγεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΚΑΣΑΥΡΖΖ Δ 

ΑΔΛΓΔΗΑ, ΔΞΧΓΑΜΖ ΤΝΟΤΗΑ Ή ΑΔΛΓΔΗ ΠΡΑΞΔΗ 

τόλια 

- Ζ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην νπνίν είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 

3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 3500/2006 (Α΄ 232/24.10.2006) θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ηζρχεη 

απφ 24.1.2007. - Ζ παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε θαη ε παξ. 3 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3625/2007 ΦΔΚ Α 290/24.12.2007 - Σν εληφο " " δεχηεξν εδάθην 

ηεο παξ. 1 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). - 

Σν εληφο " " δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Όπνηνο κε θαηάρξεζε ηεο παξαθξνζχλεο άιινπ ή ηεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία 

πξνεξρφκελεο αληθαλφηεηαο ηνπ λα αληηζηαζεί, ελεξγεί επ' απηνχ ζπλνπζία ή άιιε αζειγή 

πξάμε ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.» «Αλ ν παζψλ είλαη αλήιηθνο, ηηκσξείηαη 

κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.» 

«2. Όπνηνο κε θαηάρξεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα άιινπ 

ζην πεδίν ηεο γελεηήζηαο δσήο ηνπ κε αζειγείο ρεηξνλνκίεο ή πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

αζειγείο πξάμεηο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ». «Αλ ν παζψλ είλαη 

αλήιηθνο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.» 

«3. Αλ ε πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 έγηλε απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο πνπ ελεξγνχζαλ απφ 

θνηλνχ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.». 

  

 

Αρθρο: 339 

Ημ/νία: 18.12.2008 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΟΠΛΑΝΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απνπιάλεζε παηδηψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΑΠΟΠΛΑΝΖΖ 

ΠΑΗΓΗΧΝ, ΣΔΛΔΖ ΓΑΜΟΤ, ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΧΞΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, κεηά ηε πεξ. α), ηίζεηαη άλσ ηειεία. 

Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,). - Ζ εληφο " " θξάζε, πνπ απνηειεί ξήηξα επηθνπξηθφηεηαο, ηεο παξ. 

1 ηνπ παξφληνο, ε νπνία είρε πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 

248/15.10.2002), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 

3160/2003 (Α΄165/30.6.2003). ** χκθσλα κε ηελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ λ. 2734/1999 (Α΄ 

161/5.8.1999) πεξί εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή πξνζψπσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2839/2000 (Α΄ 196/12.9.2000) θαη ηελ 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) αληηζηνίρσο, ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ π π ν ρ ξ ε ν χ η α η λα θαηέρεη πξφζσπν εθδηδφκελν κε ακνηβή, ρνξεγείηαη φηαλ, κεηαμχ 

άιισλ, δ ε λ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε 

(άξζξν 299 ΠΚ), α π ν π ι ά λ ε ζ ε π α η δ η ψ λ (άξζξν 339 ΠΚ), δηεπθφιπλζε αθνιαζίαο 

άιισλ (άξζξν 348 ΠΚ), πνξλνγξαθία αλειίθσλ (άξζξν 348Α ΠΚ), καζηξνπεία (άξζξν 349 

ΠΚ), ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), αζέιγεηα κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο (άξζξν 351Α 

ΠΚ), ιεζηεία (άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί φπισλ θαη λαξθσηηθψλ. *** χκθσλα, επίζεο, κε ηελ ΤΑ 

4861/2001 (Β΄206/2.3.2001) πεξί δηαδηθαζίαο εθδφζεσο, αλαθιήζεσο/αλαλεψζεσο 

πηζηνπνηεηηθνχ αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ πξφζσπν εθδηδφκελν κε ακνηβή, γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ ζε πξφζσπα ε κ ε δ α π ή ο ππεθνφηεηαο α π α η η ε ί η 

α η, κεηαμχ άιισλ, θαη "βεβαίσζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, φηη δ ε λ έρεη θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε (άξζξν 299 ΠΚ), α π ν π ι ά λ ε ζ ε 

π α η δ η ψ λ (άξζξν 339 Π.Κ), καζηξνπεία (άξζξν 349 ΠΚ), ζσκαηεκπνξία (άξζξν 350 

ΠΚ), ιεζηεία (άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί φπισλ θαη λαξθσηηθψλ". - Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3625/2007 ΦΔΚ Α 

290/24.12.2007 ======================================= - Οη πεξ. α, β θαη γ 

ηεο παξ. 1 ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3727/2008 

(Α΄ 257/18.12.2008). - Ζ παξ. 2 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). - Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 



ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο ελεξγεί αζειγή πξάμε κε πξφζσπν λεφηεξν απφ 15 εηψλ ή ην παξαπιαλά κε 

απνηέιεζκα λα ελεξγήζεη ή λα ππνζηεί ηέηνηα πξάμε ηηκσξείηαη",«αλ δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα ηηκσξεζεί βαξχηεξα γηα ην έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 351 Α,» σο εμήο: 

«α) αλ ν παζψλ δελ ζπκπιήξσζε ηα δψδεθα έηε, κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ, β) αλ 

ν παζψλ ζπκπιήξσζε ηα δψδεθα αιιά φρη ηα δεθαηέζζεξα έηε, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα 

εηψλ θαη γ) αλ ζπκπιήξσζε ηα δεθαηέζζεξα θαη κέρξη ηα δεθαπέληε έηε, κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.» 

«2. Οη αζειγείο πξάμεηο κεηαμχ αλειίθσλ θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ δελ ηηκσξνχληαη, εθηφο 

αλ ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά ειηθίαο είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ, νπφηε επηβάιινληαη 

κφλν αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα.» 

3. Αλ κεηαμχ ηνπ ππαηηίνπ θαη ηνπ παζφληνο ηειέζηεθε γάκνο, δελ αζθείηαη πνηληθή δίσμε, 

θαη αλ ηπρφλ είρε αζθεζεί δελ ζπλερίδεηαη, αιιά θεξχζζεηαη απαξάδεθηε. Ζ πνηληθή δίσμε 

αζθείηαη ή ζπλερίδεηαη κεηά ηελ αθχξσζε ηνπ γάκνπ. 

«4. Όπνηνο εμσζεί ή παξαζχξεη αλήιηθν, πνπ δελ ζπκπιήξσζε ηα δεθαπέληε έηε, λα 

παξίζηαηαη ζε αζειγή κεηαμχ άιισλ πξάμε, έζησ θαη αλ δελ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.» 

  

 

Αρθρο: 340 

Ημ/νία: 15.10.2002 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεληθή Γηάηαμε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΘΑΝΑΣΟ Δ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΒΗΑΜΧΝ Ή ΚΑΣΑΥΡΖΖ Δ ΑΔΛΓΔΗΑ Ή ΑΠΟΠΛΑΝΖΖ 



ΠΑΗΓΗΧΝ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 

248/15.10.2002). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 336, 338 θαη 339, είρε σο ζπλέπεηα ην ζάλαην ηνπ 

παζφληνο επηβάιιεηαη ηζφβηα θάζεηξμε. 

  

 

Αρθρο: 341 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΑΣΖΛΖ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΤΝΟΤΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απαηειή επίηεπμε ζπλνπζίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΑΠΑΣΖΛΖ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΤΝΟΤΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο επηηχρεη λα έιζεη ζε ζπλνπζία κε γπλαίθα πξνθαιψληαο ή ρξεζηκνπνηψληαο πιάλε 

εμαηηίαο ηεο νπνίαο ε παζνχζα ζεψξεζε φηη ε ζπλνπζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γάκν, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 342 



Ημ/νία: 18.12.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΑΝΖΛΗΚΧΝ Δ ΑΔΛΓΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Καηάρξεζε αλειίθσλ ζε αζέιγεηα 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΚΑΣΑΥΡΖΖ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ Δ ΑΔΛΓΔΗΑ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 3500/2006 (Α΄ 

232/24.10.2006) θαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ηζρχεη απφ 24.1.2007. 

==================================== - Ζ πεξ. δ ηεο παξ. 2 πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Ο ελήιηθνο ν νπνίνο ελεξγεί αζειγείο πξάμεηο κε αλήιηθν, ηνλ νπνίνλ ηνπ έρνπλ 

εκπηζηεπζεί γηα λα ηνλ επηβιέπεη ή λα ηνλ θπιάζζεη, έζησ θαη πξνζσξηλά, ηηκσξείηαη σο 

εμήο: 

α) αλ ν παζψλ δελ ζπκπιήξσζε ηα δεθαηέζζεξα έηε, κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ, 

β) αλ ν παζψλ ζπκπιήξσζε ηα δεθαηέζζεξα, φρη φκσο θαη ηα δεθανθηψ έηε, κε θάζεηξμε. 

2. πληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ε ηέιεζε ηεο πξάμεο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ: α) απφ 

νηθείν, 

β) απφ πξφζσπν πνπ ζπλνηθεί κε ηνλ αλήιηθν ή δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο νηθείνπο 

ηνπ, γ) απφ εθπαηδεπηηθφ, παηδαγσγφ, γπκλαζηή ή άιιν πξφζσπν πνπ παξαδίδεη καζήκαηα 

ζηνλ αλήιηθν, δ) απφ πξφζσπν πνπ δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλειίθνπ, 

ε) απφ θιεξηθφ κε ηνλ νπνίν ν αλήιηθνο δηαηεξεί πλεπκαηηθή ζρέζε, ζη) απφ ςπρνιφγν, 

ηαηξφ, λνζνθφκν ή απφ εηδηθφ επηζηήκνλα πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ αλήιηθν. 

«δ. απφ πξφζσπν πνπ θαηαρξάηαη ηε δηαλνεηηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία ηνπ αλειίθνπ». 

3. Ο ελήιηθνο ν νπνίνο κε ρεηξνλνκίεο, κε πξνηάζεηο ή κε εμηζηφξεζε, απεηθφληζε ή 

παξνπζίαζε πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε γελεηήζηα δσή πξνζβάιιεη ηελ αηδψ αλειίθνπ, ηνλ 



νπνίνλ ηνπ έρνπλ εκπηζηεπζεί γηα λα ηνλ επηβιέπεη ή λα ηνλ θπιάζζεη, έζησ θαη πξνζσξηλά, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη αλ ε πξάμε ηειείηαη θαηά ζπλήζεηα κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. Ζ παξάγξαθνο 2 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο. 

[4.-5. θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008)]. 

  

 

Αρθρο: 343 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΔΛΓΔΗΑ ΜΔ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΔΞΟΤΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αζέιγεηα κε θαηάρξεζε εμνπζίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΑΔΛΓΔΗΑ ΜΔ 

ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΔΞΟΤΗΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηελ πεξ. α) ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην 

ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην 

θφκκα (,).** "θαηαρξψκελνο", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ηηκσξνχληαη: α) ν δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ ελεξγεί 

αζειγή πξάμε κε πξφζσπν πνπ εμαξηάηαη ππεξεζηαθά απφ απηφλ, εθκεηαιιεπφκελνο** 

απηή ηε ζρέζε*, β) νη δηνξηζκέλνη ή νπσζδήπνηε εξγαδφκελνη ζε θπιαθέο ή άιια 

θξαηεηήξηα, ζε ζρνιέο, παηδαγσγηθά ηδξχκαηα, λνζνθνκεία, θιηληθέο ή θάζε είδνπο 

ζεξαπεπηηθά θαη αλαξξσηήξηα ή ζε άιια ηδξχκαηα, πξννξηζκέλα λα πεξηζάιπνπλ πξφζσπα 

πνπ έρνπλ αλάγθε απφ βνήζεηα, αλ ελεξγήζνπλ αζειγή πξάμε κε πξφζσπν πνπ είρε 

εηζαρζεί ζ' απηά ηα ηδξχκαηα. 

  



 

Αρθρο: 344 

Ημ/νία: 18.12.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, 

ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΖ ΓΗΧΞΖ ΚΑΗ ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε ιέμε "πιεκκειεηνδηθψλ", ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην 

ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, πξνηηκήζακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ηελ 

ηειεία. ** Οξζφηεξνλ: "σο ζπλέπεηα". - Σν εληφο " " εδάθην α΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο 

ην ηειεπηαίν είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 1419/1984 (Α' 28/14.3.1984), 

ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002). 

=================================== - Σν εληφο " " πξψην εδάθην ηνπ παξφληνο 

ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 

257/18.12.2008). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 337 παξάγξαθνο 1 θαη 341 γηα ηελ πνηληθή δίσμε απαηηείηαη 

έγθιεζε.» ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 336 ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη απηεπαγγέιησο, ν 

εηζαγγειέαο φκσο κπνξεί θαη' εμαίξεζε κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμή ηνπ χζηεξα απφ έγθξηζε 

ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, λα απέρεη νξηζηηθά απφ ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο ή, αλ έρεη 

αζθήζεη ηελ πνηληθή δίσμε, λα εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε ζην αξκφδην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ.* Απηφ κπνξεί λα παχζεη νξηζηηθά ηελ πνηληθή δίσμε εθηηκψληαο ηε 

δήισζε ηνπ ζχκαηνο ή ησλ θαηά ην άξζξν 118 πξνζψπσλ φηη ε δεκνζηφηεηα απφ ηελ 

πνηληθή δίσμε ζα έρεη ζπλέπεηα** ην ζνβαξφ ςπρηθφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ ζχκαηνο. 

  

 



Αρθρο: 345 

Ημ/νία: 18.12.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΗΜΟΜΗΞΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αηκνκημία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΑΗΜΟΜΗΞΗΑ, 

ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

τόλια 

Σν παξφλ άξζξν αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3625/2007 

ΦΔΚ Α 290/24.12.2007 ======================================= - Ζ πεξ. α 

ηεο παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3727/2008 

(Α΄ 257/18.12.2008). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Ζ ζπλνπζία κεηαμχ ζπγγελψλ εμ αίκαηνο, αληνχζαο θαη θαηηνχζαο γξακκήο, ηηκσξείηαη: 

«α. σο πξνο ηνπο αληφληεο κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ αλ ν θαηηψλ δελ είρε 

ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, κε θάζεηξμε αλ ν θαηηψλ είρε 

ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην αιιά φρη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ αλ ν θαηηψλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ,». β) σο πξνο ηνπο θαηηφληεο, κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ γ) κεηαμχ ακθηζαιψλ ή 

εηεξνζαιψλ αδειθψλ, κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

2. πγγελείο θαηηνχζαο γξακκήο ή αδειθνί κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ θάζε πνηλή, αλ 

θαηά ην ρξφλν ηεο πξάμεο δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.». 

  

 

Αρθρο: 346 

Ημ/νία: 24.12.2007 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΔΛΓΔΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΤΓΓΔΝΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αζέιγεηα κεηαμχ ζπγγελψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΑΔΛΓΔΗΑ 

ΜΔΣΑΞΤ ΤΓΓΔΝΧΝ 

τόλια 

Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην δεχηεξν άξζξν παξ. 9 ηνπ λ. 

3625/2007 ΦΔΚ Α 290/24.12.2007 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Με ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 345 παξ. 1 ηηκσξείηαη ε επηρείξεζε θαη θάζε άιιεο, πιελ ηεο 

ζπλνπζίαο, αζειγνχο πξάμεο πνπ γίλεηαη κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

345. 

2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 345 έρεη εθαξκνγή θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε.» 

  

 

Αρθρο: 347 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΔΛΓΔΗΑ ΠΑΡΑ ΦΤΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αζέιγεηα παξά θχζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΠΑΡΑ ΦΤΖ 



ΑΔΛΓΔΗΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, κεηά ηελ πεξ. α), ηίζεηαη άλσ ηειεία. 

Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, 

ην θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ παξά θχζε αζέιγεηα κεηαμχ αξξέλσλ πνπ ηειέζηεθε: α) κε θαηάρξεζε κηαο ζρέζεο 

εμάξηεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία*, β) απφ ελήιηθν κε απνπιάλεζε 

πξνζψπνπ λεφηεξνπ απφ δεθαεπηά εηψλ ή απφ θεξδνζθνπία ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη φπνηνο αζθεί ηελ αζέιγεηα ηεο παξ. 1 θαη' επάγγεικα. 

  

 

Αρθρο: 348 

Ημ/νία: 15.10.2002 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΑΚΟΛΑΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηεπθφιπλζε αθνιαζίαο άιισλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ 

ΑΚΟΛΑΗΑ ΑΛΛΧΝ, ΥΡΖΖ ΑΠΑΣΖΛΧΝ ΜΔΧΝ 

τόλια 

- Ζ παξ. 3 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 

248/15.10.2002).** χκθσλα κε ηελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ λ. 2734/1999 (Α΄ 161/5.8.1999) 

πεξί εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή πξνζψπσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2839/2000 (Α΄ 196/12.9.2000) θαη ηελ παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) αληηζηνίρσο, ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ π π ν ρ 

ξ ε ν χ η α η λα θαηέρεη πξφζσπν εθδηδφκελν κε ακνηβή, ρνξεγείηαη φηαλ, κεηαμχ άιισλ, δ ε 



λ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε (άξζξν 299 

ΠΚ), απνπιάλεζε παηδηψλ (άξζξν 339 ΠΚ), δ η ε π θ φ ι π λ ζ ε α θ ν ι α ζ ί α ο ά ι ι σ λ 

(άξζξν 348 ΠΚ), πνξλνγξαθία αλειίθσλ (άξζξν 348Α ΠΚ), καζηξνπεία (άξζξν 349 ΠΚ), 

ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), αζέιγεηα κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο (άξζξν 351Α ΠΚ), 

ιεζηεία (άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί φπισλ θαη λαξθσηηθψλ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο θαη' επάγγεικα δηεπθνιχλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ αζέιγεηα κεηαμχ άιισλ 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. 

2. Με θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηηκσξείηαη φπνηνο δηεπθνιχλεη 

ηελ αζέιγεηα κεηαμχ άιισλ ρξεζηκνπνηψληαο απαηειά κέζα θαη αλ αθφκε δελ ελεξγεί θαη' 

επάγγεικα. 

"3. Οπνηνο θαη' επάγγεικα ή απφ θεξδνζθνπία επηρεηξεί λα δηεπθνιχλεη, έζησ θαη 

ζπγθαιπκκέλα, κε ηε δεκνζίεπζε αγγειίαο, εηθφλαο, αξηζκνχ ηειεθσληθήο ζχλδεζεο ή κε 

ηε κεηάδνζε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηελ αζέιγεηα κε 

αλήιηθν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ ρηιηάδσλ 

επξψ". 

  

 

Αρθρο: 348Α 

Ημ/νία: 18.12.2008 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ ΑΝΖΛΗΚΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πνξλνγξαθία αλειίθσλ 

Λήμμαηα 

ΑΝΖΛΗΚΟΗ, ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002). ** 

χκθσλα κε ηελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2734/1999 (Α΄ 161/5.8.1999) πεξί 

εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή πξνζψπσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2839/2000 (Α΄ 196/12.9.2000) θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 11 



ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) αληηζηνίρσο, ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ π π ν ρ ξ ε ν χ η α 

η λα θαηέρεη πξφζσπν εθδηδφκελν κε ακνηβή, ρνξεγείηαη φηαλ, κεηαμχ άιισλ, δ ε λ έρεη 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε (άξζξν 299 ΠΚ), 

απνπιάλεζε παηδηψλ (άξζξν 339 ΠΚ), δηεπθφιπλζε αθνιαζίαο άιισλ (άξζξν 348 ΠΚ), π ν 

ξ λ ν γ ξ α θ ί α α λ ε ι ί θ σ λ (άξζξν 348Α ΠΚ),καζηξνπεία (άξζξν 349 ΠΚ), 

ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), αζέιγεηα κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο (άξζξν 351Α ΠΚ), 

ιεζηεία (άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί φπισλ θαη λαξθσηηθψλ. *** χκθσλα, εμάιινπ, κε ηελ παξ. 6 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) πεξί θαηαπνιεκήζεσο ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ 

θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη πεξί αξσγήο ζηα 

ζχκαηα ησλ πξάμεσλ απηψλ: "Ζ έθδνζε ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο γηα θάπνηα 

απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 348Α, 349 θαη 351 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ ηειέζηεθε ζε 

θαηάζηεκα ή επηρείξεζε γλσζηνπνηείηαη, κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο, 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Ο 

ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο λα 

αθαηξέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο φπνπ ηειέζηεθε ην 

αδίθεκα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κέρξη ηξηψλ εηψλ, κπνξεί δε, ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο 

ινηπέο πεξηζηάζεηο, λα επηβάιεη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή, αλ ηέηνηα 

άδεηα δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο. Μέρξηο εθδφζεσο ηεο ηειεζίδηθεο 

απφθαζεο, απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο κπνξεί πξνζσξηλά λα επηβιεζεί ππφ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ακέζσο κεηά ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο". - To 

παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 

3625/2007 ΦΔΚ Α 290/24.12.2007. =================================== - Ζ 

πεξ. α ηεο παξ. 4 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). - Σν εληφο " " πξψην εδάθην ηεο πεξ. β ηεο παξ. 4 ηίζεηαη 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Όπνηνο κε πξφζεζε παξάγεη, δηαλέκεη, δεκνζηεχεη, επηδεηθλχεη, εηζάγεη ζηελ Δπηθξάηεηα 

ή εμάγεη απφ απηήλ, κεηαθέξεη, πξνζθέξεη, πσιεί ή κε άιινλ ηξφπν δηα ζέηεη, αγνξάδεη, 

πξνκεζεχεηαη, απνθηά ή θαηέρεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ή δηαδίδεη ή κεηαδίδεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ. 

2. Όπνηνο κε πξφζεζε παξάγεη, πξνζθέξεη, πσιεί ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαζέηεη, 

δηαλέκεη, δηαβηβάδεη, αγνξάδεη, πξνκεζεχεηαη ή θαηέρεη πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ή 

δηαδίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ δηα ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή κε ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ έσο ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ. 



3. Τιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, 

ζπληζηά ε αλαπαξάζηαζε ή ε πξαγκαηηθή ή εηθνληθή απνηχπσζε ζε ειεθηξνληθφ ή άιιν 

πιηθφ θνξέα ηνπ ζψκαηνο ή κέξνπο ηνπ ζψκαηνο αλειίθνπ, θαηά ηξφπν πνπ πξνδήισο 

πξνθαιεί γελεηήζηα δηέγεξζε, θαζψο θαη πξαγκαηηθήο ή εηθνληθήο αζειγνχο πξάμεο πνπ 

δηελεξγείηαη απφ ή κε αλήιηθν. 

4. Οη πξάμεηο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηηκσξνχληαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα 

εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ: «α. αλ ηειέζζεθαλ 

θαη' επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα». 

«β. αλ ε παξαγσγή ηνπ πιηθνχ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζπλδέεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο αλάγθεο, ηεο ςπρηθήο ή ηεο δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο ή ζσκαηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ιφγσ 

νξγαληθήο λφζνπ αλειίθνπ ή κε ηελ άζθεζε ή απεηιή ρξήζεο βίαο αλειίθνπ ή κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε αλειίθνπ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο». Αλ ε πξάμε 

ηεο πεξίπησζεο β' είρε σο απνηέιεζκα ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε ηνπ παζφληνο, 

επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφ ρηιηάδσλ έσο 

πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ αλ δε απηή είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην, επηβάιιεηαη ηζφβηα 

θάζεηξμε.». 

  

  

 

Αρθρο: 348Β 

Ημ/νία: 18.12.2008 

  

Σίηλος Αρθροσ 

«Πξνζέιθπζε παηδηψλ γηα γελεηήζηνπο ιφγνπο 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε πξφζεζε, κέζσ ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, πξνηείλεη ζε 

ελήιηθν λα ζπλαληήζεη αλήιηθν, πνπ δελ ζπκπιήξσζε ηα δεθαπέληε έηε, κε ζθνπφ ηε 

δηάπξαμε ζε βάξνο ηνπ ησλ αδηθεκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 339 θαη 

348Α, φηαλ ε πξφηαζε απηή αθνινπζείηαη απφ πεξαηηέξσ πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζηε 

δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ απηψλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ έσο δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ.» 



  

 

Αρθρο: 349 

Ημ/νία: 18.12.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΑΣΡΟΠΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μαζηξνπεία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΜΑΣΡΟΠΔΗΑ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 

248/15.10.2002). ** χκθσλα κε ηελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ λ. 2734/1999 (Α΄ 161/5.8.1999) 

πεξί εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή πξνζψπσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2839/2000 (Α΄ 196/12.9.2000) θαη ηελ παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) αληηζηνίρσο, ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ π π ν ρ 

ξ ε ν χ η α η λα θαηέρεη πξφζσπν εθδηδφκελν κε ακνηβή, ρνξεγείηαη φηαλ, κεηαμχ άιισλ, δ ε 

λ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε (άξζξν 299 

ΠΚ), απνπιάλεζε παηδηψλ (άξζξν 339 ΠΚ), δηεπθφιπλζε αθνιαζίαο άιισλ (άξζξν 348 

ΠΚ), πνξλνγξαθία αλειίθσλ (άξζξν 348Α ΠΚ),κ α ζ η ξ ν π ε ί α (άξζξν 349 ΠΚ), 

ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), αζέιγεηα κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο (άξζξν 351Α ΠΚ), 

ιεζηεία (άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί φπισλ θαη λαξθσηηθψλ. *** χκθσλα, επίζεο, κε ηελ ΤΑ 

4861/2001 (Β΄206/2.3.2001) πεξί δηαδηθαζίαο εθδφζεσο, αλαθιήζεσο/αλαλεψζεσο 

πηζηνπνηεηηθνχ αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ πξφζσπν εθδηδφκελν κε ακνηβή, γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ ζε πξφζσπα ε κ ε δ α π ή ο ππεθνφηεηαο α π α η η ε ί η 

α η, κεηαμχ άιισλ, θαη "βεβαίσζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, φηη δ ε λ έρεη θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε (άξζξν 299 ΠΚ), απνπιάλεζε 

παηδηψλ (άξζξν 339 Π.Κ), κ α ζ η ξ ν π ε ί α (άξζξν 349 ΠΚ), ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 

ΠΚ), ιεζηεία (άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί φπισλ θαη λαξθσηηθψλ". **** χκθσλα, εμάιινπ, κε ηελ παξ. 6 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) πεξί θαηαπνιεκήζεσο ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ 

θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη πεξί αξσγήο ζηα 

ζχκαηα ησλ πξάμεσλ απηψλ: "Ζ έθδνζε ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο γηα θάπνηα 



απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 348Α, 349 θαη 351 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ ηειέζηεθε ζε 

θαηάζηεκα ή επηρείξεζε γλσζηνπνηείηαη, κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο, 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Ο 

ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο λα 

αθαηξέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο φπνπ ηειέζηεθε ην 

αδίθεκα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κέρξη ηξηψλ εηψλ, κπνξεί δε, ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο 

ινηπέο πεξηζηάζεηο, λα επηβάιεη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή, αλ ηέηνηα 

άδεηα δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο. Μέρξηο εθδφζεσο ηεο ηειεζίδηθεο 

απφθαζεο, απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο κπνξεί πξνζσξηλά λα επηβιεζεί ππφ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ακέζσο κεηά ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο". 

============================== - χκθσλα κε ηελ πεξ. η ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3386/2005 (Α΄ 212/23.8.2005), ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

θαηέζηε ζχκα ησλ εγθιεκάησλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζην π α ξ φ λ άξζξν θαη ζηα άξζξα 

323, 323 Α, 351 θαη 351 Α ηνπ παξφληνο θψδηθα (βι. νηθεία ζρφιηα) αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

έρεη εηζέιζεη ζηε Υψξα λφκηκα ή παξάλνκα. 

=================================== - Ζ παξ. 1 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). - Οη πεξ. ε θαη ζη ηεο 

παξ. 2 πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Όπνηνο, γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ αθνιαζία άιισλ, πξνάγεη ή εμσζεί ζηελ πνξλεία 

αλήιηθν ή ππνζάιπεη ή εμαλαγθάδεη ή δηεπθνιχλεη ή ζπκκεηέρεη ζηελ πνξλεία αλειίθσλ, 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ έσο πελήληα 

ρηιηάδσλ επξψ.» 

2. Με θάζεηξμε θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ ηηκσξείηαη 

ν ππαίηηνο, αλ ην έγθιεκα ηειέζηεθε: 

α) ελαληίνλ πξνζψπνπ λεφηεξνπ ησλ δεθαπέληε εηψλ, 

β) κε απαηειά κέζα, 

γ) απφ ηνλ αληφληα ζπγγελή εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ή απφ ζεηφ γνλέα, ζχδπγν, επίηξνπν 

ή απφ άιινλ ζηνλ νπνίν έρνπλ εκπηζηεπζεί ηνλ αλήιηθν γηα αλαηξνθή, δηδαζθαιία, 

επίβιεςε ή θχιαμε, έζησ θαη πξνζσξηλή, δ) απφ ππάιιειν ν νπνίνο θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ ή επσθεινχκελνο απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή δηαπξάηηεη ή ζπκκεηέρεη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε πξάμε. «ε. κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, 

ζη. κε πξνζθνξά ή ππφζρεζε πιεξσκήο ρξεκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αληαιιάγκαηνο.» 

3. Οπνηνο θαη' επάγγεικα ή απφ θεξδνζθνπία πξνάγεη ζηελ πνξλεία γπλαίθεο ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. Ζ ηέιεζε ηεο πξάμεο απφ 



ππάιιειν, ν νπνίνο θαηά ηελ άζθεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή επσθεινχκελνο απφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ απηή δηαπξάηηεη ή ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξάμε, ζπληζηά 

επηβαξπληηθή πεξίζηαζε." 

  

 

Αρθρο: 350 

Ημ/νία: 15.10.2002 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΠΟΡΝΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δθκεηάιιεπζε πφξλεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΠΟΡΝΖ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "κε" - πξβι. θαη θείκελν θαζαξεχνπζαο "...δηαηξεθφκελνλ...θαη... δη' 

εθκεηαιιεχζεσο...".- Ζ εληφο " " θξάζε (: ξήηξα επηθνπξηθφηεηαο) ηνπ παξφληνο 

πξνζηέζεθε κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αληξαο πνπ ζπληεξείηαη νιηθά ή ελ κέξεη απφ γπλαίθα πνπ αζθεί θαη' επάγγεικα ηελ 

πνξλεία θαη απφ* ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζρεηηθψλ αλήζηθσλ θεξδψλ ηεο ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε έμη κελψλ κέρξη ηξηψλ εηψλ,"αλ δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ηηκσξεζεί γηα άιιε 

βαξχηεξε αμηφπνηλε πξάμε." 

  

 

Αρθρο: 351 

Ημ/νία: 15.10.2002 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΧΜΑΣΔΜΠΟΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

σκαηεκπνξία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, 

ΧΜΑΣΔΜΠΟΡΗΑ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 

248/15.10.2002).** χκθσλα κε ηελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ λ. 2734/1999 (Α΄ 161/5.8.1999) 

πεξί εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή πξνζψπσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2839/2000 (Α΄ 196/12.9.2000) θαη ηελ παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) αληηζηνίρσο, ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ π π ν ρ 

ξ ε ν χ η α η λα θαηέρεη πξφζσπν εθδηδφκελν κε ακνηβή, ρνξεγείηαη φηαλ, κεηαμχ άιισλ, δ ε 

λ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε (άξζξν 299 

ΠΚ), απνπιάλεζε παηδηψλ (άξζξν 339 ΠΚ), δηεπθφιπλζε αθνιαζίαο άιισλ (άξζξν 348 

ΠΚ), πνξλνγξαθία αλειίθσλ (άξζξν 348Α ΠΚ), καζηξνπεία (άξζξν 349 ΠΚ), ζ σ κ α η ε κ 

π ν ξ ί α (άξζξν 351 ΠΚ), αζέιγεηα κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο (άξζξν 351Α ΠΚ), ιεζηεία 

(άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

λφκσλ πεξί φπισλ θαη λαξθσηηθψλ. *** χκθσλα, επίζεο, κε ηελ ΤΑ 4861/2001 

(Β΄206/2.3.2001) πεξί δηαδηθαζίαο εθδφζεσο, αλαθιήζεσο/αλαλεψζεσο πηζηνπνηεηηθνχ 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ πξφζσπν εθδηδφκελν κε ακνηβή, γηα ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθνχ ζε πξφζσπα ε κ ε δ α π ή ο ππεθνφηεηαο α π α η η ε ί η α η, κεηαμχ άιισλ, 

θαη "βεβαίσζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, φηη δ ε λ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα 

αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε (άξζξν 299 ΠΚ), απνπιάλεζε παηδηψλ (άξζξν 339 Π.Κ), 

καζηξνπεία (άξζξν 349 ΠΚ), ζ σ κ α η ε κ π ν ξ ί α (άξζξν 351 ΠΚ), ιεζηεία (άξζξν 380 

ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί 

φπισλ θαη λαξθσηηθψλ". **** χκθσλα, εμάιινπ, κε ηελ παξ. 6 άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) πεξί θαηαπνιεκήζεσο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ησλ 

εγθιεκάησλ θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ θαη γεληθφηεξα 

ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη πεξί αξσγήο ζηα ζχκαηα ησλ 

πξάμεσλ απηψλ: "Ζ έθδνζε ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο γηα θάπνηα απφ ηηο 

πξάμεηο ησλ άξζξσλ 348Α, 349 θαη 351 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ ηειέζηεθε ζε θαηάζηεκα 

ή επηρείξεζε γλσζηνπνηείηαη, κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο, ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Ο ηειεπηαίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο φπνπ ηειέζηεθε ην αδίθεκα, γηα ρξνληθφ 



δηάζηεκα ελφο κέρξη ηξηψλ εηψλ, κπνξεί δε, ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο ινηπέο πεξηζηάζεηο, λα 

επηβάιεη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή, αλ ηέηνηα άδεηα δελ πξνβιέπεηαη 

απφ ην λφκν, απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο. Μέρξηο εθδφζεσο ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο, απαγφξεπζε 

ιεηηνπξγίαο κπνξεί πξνζσξηλά λα επηβιεζεί ππφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη κε ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία ακέζσο κεηά ηελ άζθεζε πνηληθήο 

δίσμεο".=================================- χκθσλα κε ηελ πεξ. η ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λ. 3386/2005 (Α΄ 212/23.8.2005), ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, είλαη ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ θαηέζηε ζχκα ησλ εγθιεκάησλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζην π α ξ φ λ άξζξν 

θαη ζηα άξζξα 323, 323 Α, 349 θαη 351 Α ηνπ παξφληνο θψδηθα (βι. νηθεία ζρφιηα) 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρεη εηζέιζεη ζηε Υψξα λφκηκα ή παξάλνκα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Οπνηνο κε ηε ρξήζε βίαο, απεηιήο ή άιινπ εμαλαγθαζηηθνχ κέζνπ ή ηελ επηβνιή ή 

θαηάρξεζε εμνπζίαο πξνζιακβάλεη, κεηαθέξεη ή πξνσζεί εληφο ή εθηφο ηεο επηθξάηεηαο, 

θαηαθξαηεί, ππνζάιπεη, παξαδίδεη κε ή ρσξίο αληάιιαγκα ζε άιινλ ή παξαιακβάλεη απφ 

άιινλ πξφζσπν κε ζθνπφ λα πξνβεί ν ίδηνο ή άιινο ζηε γελεηήζηα εθκεηάιιεπζή ηνπ 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ έσο πελήληα 

ρηιηάδσλ επξψ. 

2. Με ηελ πνηλή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο αλ, γηα λα πεηχρεη 

ηνλ ίδην ζθνπφ, απνζπά ηε ζπλαίλεζε πξνζψπνπ κε ηε ρξήζε απαηειψλ κέζσλ ή ην 

παξαζχξεη, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ επάισηε ζέζε ηνπ κε ππνζρέζεηο, δψξα, πιεξσκέο ή 

παξνρή άιισλ σθειεκάησλ. 

3. Οπνηνο ελ γλψζεη ελεξγεί αζειγή πξάμε κε πξφζσπν ην νπνίν ηειεί ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 

4. Με θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ 

ρηιηάδσλ επξψ ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, αλ ε 

πξάμε: 

α) ζηξέθεηαη θαηά αλειίθνπ ή ζπλδέεηαη κε ηελ πλεπκαηηθή αδπλακία ή ηελ θνπθφηεηα ηνπ 

παζφληνο, 

β) ηειέζζεθε απφ έλα απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 349, 

γ) ζπλδέεηαη κε ηελ παξάλνκε είζνδν, παξακνλή ή έμνδν ηνπ παζφληνο απφ ηε ρψξα, 

δ) ηειείηαη θαη' επάγγεικα, 

ε) ηειείηαη απφ ππάιιειν ν νπνίνο θαηά ηελ άζθεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή επσθεινχκελνο 



απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή δηαπξάηηεη ή ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξάμε ή 

ζη) είρε σο απνηέιεζκα ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε ηνπ παζφληνο. 

5. Αλ θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο παξαγξάθνπ είρε σο απνηέιεζκα ην 

ζάλαην ηνπ παζφληνο επηβάιιεηαη ηζφβηα θάζεηξμε. 

6. Ζ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο γελεηήζηα εθκεηάιιεπζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

επηρείξεζε απφ θεξδνζθνπία νπνηαζδήπνηε αζειγνχο πξάμεο ή ζηε ρξεζηκνπνίεζε απφ 

θεξδνζθνπία ηνπ ζψκαηνο, ηεο θσλήο ή ηεο εηθφλαο πξνζψπνπ γηα ηελ πξαγκαηηθή ή 

πξνζπνηεηή επηρείξεζε ηέηνηαο πξάμεο ή γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο ή ππεξεζηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε γελεηήζηα δηέγεξζε". 

  

 

Αρθρο: 351Α 

Ημ/νία: 15.10.2002 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΔΛΓΔΗΑ ΜΔ ΑΝΖΛΗΚΟ ΔΝΑΝΣΗ ΑΜΟΗΒΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Αζέιγεηα κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο 

Λήμμαηα 

ΑΝΖΛΗΚΟ, ΑΔΛΓΔΗΑ, ΑΜΟΗΒΖ 

τόλια 

* Πξνθαλψο: "αλ ν παζψλ ζπκπιήξσζε".- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ 

λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002).** χκθσλα κε ηελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ λ. 2734/1999 

(Α΄ 161/5.8.1999) πεξί εθδηδνκέλσλ κε ακνηβή πξνζψπσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2839/2000 (Α΄ 196/12.9.2000) θαη ηελ 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002) αληηζηνίρσο, ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ π π ν ρ ξ ε ν χ η α η λα θαηέρεη πξφζσπν εθδηδφκελν κε ακνηβή, ρνξεγείηαη φηαλ, κεηαμχ 

άιισλ, δ ε λ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε 

(άξζξν 299 ΠΚ), απνπιάλεζε παηδηψλ (άξζξν 339 ΠΚ), δηεπθφιπλζε αθνιαζίαο άιισλ 

(άξζξν 348 ΠΚ), πνξλνγξαθία αλειίθσλ (άξζξν 348Α ΠΚ), καζηξνπεία (άξζξν 349 ΠΚ), 

ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), α ζ έ ι γ ε η α κ ε α λ ή ι η θ ν έ λ α λ η η α κ ν η β ή ο 

(άξζξν 351Α ΠΚ), ιεζηεία (άξζξν 380 ΠΚ) θαη εθβίαζε (άξζξν 385 ΠΚ), θαζψο θαη γηα 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί φπισλ θαη 

λαξθσηηθψλ.=============================- χκθσλα κε ηελ πεξ. η ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 3386/2005 (Α΄ 212/23.8.2005), ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν 

πνπ θαηέζηε ζχκα ησλ εγθιεκάησλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζην π α ξ φ λ άξζξν θαη ζηα 



άξζξα 323, 323 Α, 349 θαη 351 ηνπ παξφληνο θψδηθα (βι. νηθεία ζρφιηα) αλεμάξηεηα απφ 

ην εάλ έρεη εηζέιζεη ζηε Υψξα λφκηκα ή παξάλνκα. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Ζ αζειγήο πξάμε κε αλήιηθν πνπ ηειείηαη απφ ελήιηθν κε ακνηβή ή κε άιια πιηθά 

αληαιιάγκαηα ή ε αζειγήο πξάμε κεηαμχ αλειίθσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ελήιηθν κε ηνλ 

ίδην ηξφπν θαη ηειείηαη ελψπηνλ απηνχ ή άιινπ ελειίθνπ ηηκσξείηαη σο εμήο: 

α) αλ ν παζψλ δελ ζπκπιήξσζε ηα δέθα έηε, κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφ ρηιηάδσλ έσο πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ, 

β) αλ ν παζψλ ζπκπιήξσζε ηα δέθα, φρη φκσο θαη ηα δεθαπέληε έηε, κε θάζεηξμε κέρξη 

δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα ρηιηάδσλ έσο εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ θαη 

γ) αλ ζπκπιήξσζε* ηα δεθαπέληε έηε, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή δέθα ρηιηάδσλ έσο πελήληα ρηιηάδσλ επξψ. 

Καηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 83 ζηνηρείν ε'. 

2. Ζ θαηά ζπλήζεηα ηέιεζε ηεο πξάμεο απφ ηνλ ελήιηθν ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε. 

3. Αλ ε πξάμε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην ηνπ παζφληνο 

επηβάιιεηαη ηζφβηα θάζεηξμε." 

  

 

Αρθρο: 352 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μέηξα αζθαιείαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ 



ΑΦΑΛΔΗΑ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 347 παξ. 2, 348, 349, 350 θαη 351 εθαξκφδνληαη θαη νη 

ζρεηηθέο κε ηνλ νίθν εξγαζίαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο δηακνλήο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 

θαη 74. 

  

 

Αρθρο: 352Α 

Ημ/νία: 18.12.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΠΟΗΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ) 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Φπρνδηαγλσζηηθή εμέηαζε θαη ζεξαπεία ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

τόλια 

Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3625/2007 ΦΔΚ Α 

290/24.12.2007. ======================================= - Σν εληφο " " 

εδάθην ζην ηέινο ηεο παξ. 2 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3727/2008 (Α΄ 

257/18.12.2008). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

«1. Όηαλ ην ζχκα είλαη αλήιηθν, ν χπνπηνο ή θαηεγνξνχκελνο γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο 

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη εγθιήκαηα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, 

ηνπ θεθαιαίνπ 19 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ππνβάιιεηαη ζε δηαγλσζηηθή εμέηαζε ηεο 

ςπρνγελεηήζηαο θαηάζηαζήο ηνπ. Ζ εμέηαζε απηή δηαηάζζεηαη κφλνλ εθφζνλ ζπλαηλεί ν 

θαζ' νπ αθνξά απηή θαηά ηελ πξνδηθαζία απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ή, αλ δηελεξγείηαη 



ηαθηηθή αλάθξηζε, απφ ηνλ αξκφδην αλαθξηηή θαη θαηά ηελ θχξηα δηαδηθαζία απφ ην 

δηθαζηήξην. 

2. Αλ θάπνηνο θαηαδηθαζζεί γηα έγθιεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

ην δηθαζηήξην ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα δηαηάμεη θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ςπρνγελεηήζηαο ζεξαπείαο ηνπ, ε νπνία εθηειείηαη θαηά ην 

ρξφλν έθηηζεο ηεο πνηλήο ή αλεμάξηεηα απφ απηήλ. «ηα πξνγξάκκαηα απηά ζπκκεηέρνπλ 

θαη νη δησθφκελνη ή νη ππφδηθνη, εθφζνλ ζπλαηλνχλ, ρσξίο ε ζπκκεηνρή ηνπο απηή λα 

επεξεάδεη ην δηθαίσκα ηεο ππεξάζπηζεο θαη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο.» 

3. ε εηδηθή εμέηαζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππνβάιιεηαη θαη ην 

αλήιηθν ζχκα ησλ πξάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ έρεη αλάγθε 

ζεξαπείαο. Ζ ζεξαπεία ηνπ αλειίθνπ ζχκαηνο δηαηάζζεηαη θαηά ηελ πξνδηθαζία απφ ηνλ 

αξκφδην εηζαγγειέα ή, αλ δηελεξγείηαη ηαθηηθή αλάθξηζε, απφ ηνλ αξκφδην αλαθξηηή θαη 

θαηά ηελ θχξηα δηαδηθαζία απφ ην δηθαζηήξην. 

4. Αλ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλειίθνπ ζχκαηνο, ν εηζαγγειέαο, ν 

αλαθξηηήο ή ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δξάζηε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζχκαηνο ή ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ πξνζσξηλή δηακνλή ηνπ ζε 

πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο κεηαμχ δξάζηε θαη ζχκαηνο 

επηθνηλσλίαο. 

5. Με δηάηαγκα, πνπ ζα εθδνζεί θαηφπηλ πξνηάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ζα θαζνξηζζνχλ νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηα γλσζηηθήο εμέηαζεο θαη ηεο ζεξαπείαο ηνπ ζχκαηνο 

θαη ηνπ ππφπηνπ ή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.». 

  

 

Αρθρο: 353 

Ημ/νία: 15.10.2002 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΑΝΓΑΛΟΤ ΜΔ ΑΚΟΛΑΣΔ ΠΡΑΞΔΗ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξφθιεζε ζθαλδάινπ κε αθφιαζηεο πξάμεηο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΓΔΝΔΣΖΗΑ ΕΧΖ, ΠΡΟΚΛΖΖ 



ΚΑΝΓΑΛΟΤ ΜΔ ΑΚΟΛΑΣΔ ΠΡΑΞΔΗ, ΠΡΟΒΟΛΖ ΑΗΓΟΤ ΑΛΛΟΤ, 

ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

- Ζ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο απηφ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 

1419/1984 (Α' 28/14.3.1984), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 

3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο δεκφζηα επηρεηξεί αθφιαζηε πξάμε θαη πξνθαιεί κ' απηήλ ζθάλδαιν ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 

"2. Οπνηνο ελ γλψζεη πξνζβάιιεη βάλαπζα ηελ αηδψ άιινπ κε αθφιαζηε πξάμε πνπ 

ελεξγείηαη ελψπηφλ ηνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ 

ε πξάμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ελεξγείηαη ελψπηνλ πξνζψπνπ λεφηεξνπ ησλ δεθαπέληε 

εηψλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. Γηα ηελ πνηληθή δίσμε ησλ πξάμεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ 

απαηηείηαη έγθιεζε." 

  

 

Αρθρο: 354 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΣΑΞΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαηάξαμε ηεο νηθνγελεηαθήο ηάμεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΓΗΑΣΑΡΑΞΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΣΑΞΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΔΗΚΟΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 



ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

Όπνηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λνζεχεη ή ζπγθαιχπηεη ηελ νηθνγελεηαθή ηάμε θάπνηνπ θαη 

ηδίσο φπνηνο ππνβάιιεη ηέθλν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 355 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΠΑΣΖ ΠΔΡΗ ΣΟ ΓΑΜΟ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απάηε ζρεηηθή κε γάκν 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΑΠΑΣΖ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΓΑΜΟ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο κε απαηειά κέζα παξαπείζεη θάπνηνλ λα ηειέζεη γάκν άθπξν ή αθπξψζηκν, αλ ν 

γάκνο γη' απηφλ ηνλ ιφγν θεξχρζεθε ακεηάθιεηα άθπξνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. Ζ 

πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν χζηεξα απφ έγθιεζε. 

  

 

Αρθρο: 356 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΗΓΑΜΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 



Γηγακία 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΓΗΓΑΜΗΑ, ΔΝΑΡΞΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ο ζχδπγνο πνπ ηέιεζε λέν γάκν πξηλ ακεηαθιήησο δηαιπζεί ή αθπξσζεί ν πξνεγνχκελνο 

γάκνο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη εθείλνο πνπ ζπλάπηεη καδί ηνπ λέν γάκν ελ γλψζεη φηη ππάξρεη 

γάκνο πνπ δελ ιχζεθε, ή δελ αθπξψζεθε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

2. Ζ παξαγξαθή ηεο πξάμεο αξρίδεη αθφηνπ ν έλαο απφ ηνπο δχν γάκνπο ιχζεθε ή 

θεξχρζεθε άθπξνο. 

  

 

Αρθρο: 357 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Μνηρεία 

τόλια 

*** Πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπ ην παξφλ άξζξν είρε σο εμήο: "1. Ο ππαίηηνο κνηρείαο 

ζχδπγνο θαη ν κεη' απηνχ ζπλέλνρνο ηηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο κέρξηο ελφο έηνπο. Ζ δίσμηο 

ρσξεί κφλνλ επί εγθιήζεη ηνπ πξνζβιεζέληνο.2. Δάλ θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο πξάμεσο δελ 

πθίζηαην ζπκβίσζηο ησλ ζπδχγσλ, ην δηθαζηήξηνλ, θξίλνλ θαη ηαο ηδηαηηέξαο πεξηζηάζεηο, 

πθ΄ αο ε πξάμηο έιαβε ρψξαλ, δχλαηαη λα θξίλε ηελ πξάμηλ αηηκψξεηνλ.3. Ζ κνηρεία κέλεη 

αηηκψξεηνο, εάλ ν πξνζβιεζείο ζχδπγνο ελέρζε ηαχηελ". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

[ην παξφλ άξζξν θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1272/1982 (Α΄ 

97/20.8.1982)]. 

  



 

Αρθρο: 358 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο γηα δηαηξνθή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

τόλια 

** Πξνζνρή: ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 31 ("Παξαγξαθή θαη παχζε πνηληθήο 

δίσμεο") ηνπ λ. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005) πεξί επηηαρχλζεσο ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ 

ησλ πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, ε -θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ- παχζε 

ηεο πνηληθήο δίσμεο, δ ε λ ηζρχεη γηα ηηο αθφινπζεο παξαβάζεηο: α) ηνπ π α ξ φ λ η ν ο 

άξζξνπ, β) ηνπ λ. 690/1945 (βι. νηθεία ζρφιηα) θαη γ) ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ παξφληνο 

Κψδηθα (βι. νηθεία ζρφιηα) γηα ηηο πεξηπηψζεηο αγνξάο εκπνξεπκάησλ κε πίζησζε. Γηα 

πεξηζζφηεξα, φκσο, βι. νιφθιεξν ην άξζξν 31. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

** (Βι. ζρφιηα) 

Όπνηνο θαθφβνπια παξαβηάδεη ηελ ππνρξέσζε δηαηξνθήο πνπ ηνπ ηελ έρεη επηβάιεη ν 

λφκνο θαη έρεη αλαγλσξίζεη, έζησ θαη πξνζσξηλά, ην δηθαζηήξην, κε ηξφπν ηέηνην ψζηε ν 

δηθαηνχρνο λα ππνζηεί ζηεξήζεηο ή λα αλαγθαζηεί λα δερηεί βνήζεηα άιισλ, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. 

  

 

Αρθρο: 359 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 



Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΔΓΚΤΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δγθαηάιεηςε εγθχνπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΛΖΦΖ ΔΓΚΤΟΤ, ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ: "ηελ" - πξβι. ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο: "Ο ελ απνξία ή άιισο 

αβνήζεηνλ εγθαηαιείπσλ η ε λ παξ' απηνχ θαηαζηάζαλ έγθπνλ...". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Όπνηνο εγθαηαιείπεη ζε απνξία ή κε άιιν ηξφπν αβνήζεηε κηα* γπλαίθα πνπ έκεηλε απ' 

απηφλ έγθπνο θαη πνπ ιφγσ ηεο εγθπκνζχλεο ή ηνπ ηνθεηνχ ηεο δελ κπνξεί λα θξνληίζεη 

ηνλ εαπηφ ηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν 

χζηεξα απφ έγθιεζε. 

  

 

Αρθρο: 360 

Ημ/νία: 21.10.2003 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΑΝΖΛΗΚΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξακέιεζε ηεο επνπηείαο αλειίθνπ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΠΑΡΑΜΔΛΗΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΑΝΖΛΗΚΟΤ, ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

τόλια 

- Ζ παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 



3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"1. Όπνηνο, ελψ έρεη ππνρξέσζε επνπηείαο αλειίθνπ λεφηεξνπ απφ δεθανθηψ εηψλ 

παξαιείπεη λα ηνλ παξεκπνδίζεη απφ ηελ ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο ή απφ ην λα επηδίδεηαη 

ζηελ πνξλεία, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο, αλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε λα 

ηηκσξεζεί απζηεξφηεξα κε άιιε δηάηαμε." 

2. Όπνηνο απφ ακέιεηα γίλεηαη ππαίηηνο ηεο παξάιεηςεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ κελψλ. 

3. Ζ πνηλή ηεο παξ. 1 επηηείλεηαη ζε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη ηεο παξ. 2 ζε θπιάθηζε 

κέρξη έμη κελψλ, αλ ππαίηηνη ηεο παξάιεηςεο έγηλαλ γνλείο, επίηξνπνη ή θεδεκφλεο ππφ ηελ 

ππεχζπλε επηκέιεηα ησλ νπνίσλ έρεη ηεζεί ν αλήιηθνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 122 απηνχ ηνπ 

Κψδηθα. 

4. Αλ ε πξάμε πνπ ηέιεζε ν αλήιηθνο είλαη πηαίζκα, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απαιιάμεη 

απφ θάζε πνηλή ηνλ ππαίηην ηεο παξάιεηςεο ησλ παξ. 1-3. 

  

 

Αρθρο: 361 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΞΤΒΡΗΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δμχβξηζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΔΞΤΒΡΗΖ 

τόλια 

* γξάθεηαη θαη σο "δπζθήκηζε" εθ ηνπ δπζθεκίδσ.** "ηδηαδφλησο", θαηά ην θείκελν ηεο 

θαζαξεχνπζαο. 

  



Κείμενο Αρθροσ 

ΔΗΚΟΣΟ ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ 

1. Οπνηνο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο δπζθήκεζεο* (άξζξα 362 θαη 363), πξνζβάιιεη 

ηελ ηηκή άιινπ κε ιφγν ή κε έξγν ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. Ζ ρξεκαηηθή πνηλή κπνξεί λα επηβιεζεί θαη καδί κε 

ηελ πνηλή ηεο θπιάθηζεο. 

2. Οηαλ ε πξνζβνιή ηεο ηηκήο δελ είλαη ηδηαίηεξα** βαξηά, αλ ιεθζνχλ ππφςε νη 

πεξηζηάζεηο θαη ην πξφζσπν ηνπ αηφκνπ πνπ πξνζβιήζεθε, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε 

θξάηεζε ή κε πξφζηηκν. 

3. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 308 έρεη θαη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε εθαξκνγή. 

  

 

Αρθρο: 361Α 

Ημ/νία: 14.03.1984 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΞΤΒΡΗΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Απξφθιεηε έκπξαθηε εμχβξηζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΑΠΡΟΚΛΖΣΖ 

ΔΜΠΡΑΚΣΖ ΔΞΤΒΡΗΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ λ. 1419/1984 (Α' 28/14.3.1984). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ ηηκσξείηαη ε έκπξαθηε εμχβξηζε (άξζξν 361 

παξ. 1), αλ έγηλε ρσξίο πξφθιεζε απφ ηνλ παζφληα. 

2. Αλ ζηελ πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπκκεηείραλ δχν ε πεξηζζφηεξνη, 

επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 



  

 

Αρθρο: 362 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΤΦΖΜΗΖ ΑΠΛΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γπζθήκηζε* 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΓΤΦΖΜΗΖ 

τόλια 

* γξάθεηαη, νξζφηεξνλ, θαη σο "δπζθήκεζε" εθ ηνπ δπζθεκψ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ελψπηνλ ηξίηνπ ηζρπξίδεηαη ή δηαδίδεη γηα θάπνηνλ άιινλ 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςή ηνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη 

δχν εηψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. Ζ ρξεκαηηθή πνηλή κπνξεί λα επηβιεζεί θαη καδί κε ηελ 

πνηλή ηεο θπιάθηζεο. 

  

 

Αρθρο: 363 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΤΦΖΜΗΖ ΤΚΟΦΑΝΣΗΚΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

πθνθαληηθή δπζθήκηζε* 



Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΤΚΟΦΑΝΣΗΚΖ 

ΓΤΦΖΜΗΖ, ΣΔΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

τόλια 

* γξάθεηαη θαη σο "δπζθήκεζε" εθ ηνπ δπζθεκψ.** ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε ιέμε 

"πνηλή", ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα 

ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ηελ ηειεία (.). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 362, ην γεγνλφο είλαη ςεπδέο θαη ν ππαίηηνο γλψξηδε φηη 

απηφ είλαη ςεπδέο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.** Μαδί κε ηε 

θπιάθηζε κπνξεί λα επηβιεζεί θαη ρξεκαηηθή πνηλή. Μπνξεί επίζεο λα επηβιεζεί θαη 

ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαηά ην άξζξν 63. 

  

 

Αρθρο: 364 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΤΦΖΜΗΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γπζθήκεζε* αλψλπκεο εηαηξείαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΓΤΦΖΜΗΖ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ, ΜΖ ΣΗΜΧΡΖΣΖ ΠΡΑΞΖ 

τόλια 

* γξάθεηαη θαη σο "δπζθήκηζε" εθ ηνπ δπζθεκίδσ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο ηζρπξίδεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ελψπηνλ ηξίηνπ ή δηαδίδεη γηα αλψλπκε 

εηαηξεία νξηζκέλν γεγνλφο πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 



ή γεληθά ηηο εξγαζίεο ηεο ή κε ηα πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηε δηεπζχλνπλ θαη πνπ κπνξεί 

λα βιάςεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηελ εηαηξεία θαη γεληθά ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

2. Γελ ηηκσξείηαη ν θαηεγνξνχκελνο αλ απνδείμεη ηελ αιήζεηα ηνπ γεγνλφηνο πνπ 

ηζρπξίζηεθε ή δηέδσζε. 

3. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο γλψξηδε φηη ην γεγνλφο πνπ ηζρπξίζηεθε ή δηέδσζε είλαη ςεπδέο 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

  

 

Αρθρο: 365 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΡΟΒΟΛΖ ΜΝΖΜΖ ΝΔΚΡΟΤ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Πξνζβνιή ηεο κλήκεο λεθξνχ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΠΡΟΒΟΛΖ 

ΜΝΖΜΖ ΝΔΚΡΟΤ 

τόλια 

* γξάθεηαη θαη σο "δπζθήκηζε" εθ ηνπ δπζθεκίδσ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

Οπνηνο πξνζβάιιεη ηε κλήκε λεθξνχ κε βάλαπζε ή θαθφβνπιε εμχβξηζε ή κε ζπθνθαληηθή 

δπζθήκεζε* (άξζξ. 363) ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ. 

  

 

Αρθρο: 366 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΑΣΗΜΧΡΖΖ 

ΓΤΦΖΜΗΖ, ΑΝΑΣΟΛΖ ΣΖ ΓΗΚΖ ΣΖ ΓΤΦΖΜΗΖ 

τόλια 

* γξάθεηαη θαη σο "δπζθήκηζε" εθ ηνπ δπζθεκίδσ.** γξάθεηαη θαη σο "δπζθεκηζζεί" εθ 

ηνπ δπζθεκίδσ.*** ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο, κεηά ηε ιέμε 

"δίσμεο", ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα 

ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ηελ ηειεία (.). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Αλ ην γεγνλφο ηνπ άξζξνπ 362 είλαη αιεζηλφ, ε πξάμε κέλεη αηηκψξεηε. Ζ απφδεημε 

φκσο ηεο αιήζεηαο ηνπ γεγνλφηνο απαγνξεχεηαη φηαλ απηφ αθνξά απνθιεηζηηθά ζρέζεηο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ή ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ πνπ δελ ζίγνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ν ηζρπξηζκφο 

ή ε δηάδνζε έγηλαλ θαθφβνπια. 

2. Αλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 362, 363, 364 θαη 365 ην γεγνλφο πνπ ηζρπξίζηεθε ή 

δηέδσζε ν ππαίηηνο είλαη πξάμε αμηφπνηλε γηα ηελ νπνία αζθήζεθε δηθαζηηθή δίσμε, 

αλαζηέιιεηαη ε δίθε γηα ηε δπζθήκεζε* έσο ην ηέινο ηεο πνηληθήο δίσμεο***. Θεσξείηαη 

απνδεδεηγκέλν φηη ην γεγνλφο πνπ αθνξά ε δπζθήκεζε* είλαη αιεζηλφ αλ ε απφθαζε είλαη 

θαηαδηθαζηηθή θαη ςεπδέο αλ ε απφθαζε είλαη αζσσηηθή θαη ζηεξίδεηαη ζην φηη δελ 

απνδείρζεθε φηη ην πξφζσπν πνπ είρε δπζθεκεζεί** ηέιεζε ηελ αμηφπνηλε πξάμε. 

3. Ζ απφδεημε ηεο αιήζεηαο ηνπ γεγνλφηνο πνπ αθνξά ηε δπζθήκεζε* δελ απνθιείεη ηελ 

ηηκσξία γηα εμχβξηζε, αλ απφ ηνλ ηξφπν πνπ εθδειψζεθε ή απφ ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο 

νπνίεο ηειέζηεθε ε δπζθήκεζε* πξνθχπηεη ζθνπφο εμχβξηζεο. 

  

 

Αρθρο: 367 

Ημ/νία: 01.01.1951 



Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΑΡΖ ΑΓΗΚΟΤ 

ΠΡΑΞΖ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, κεηά ηε πεξ. α), ηίζεηαη άλσ ηειεία. 

Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, 

ην θφκκα (,). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Γελ απνηεινχλ άδηθε πξάμε: α) νη δπζκελείο θξίζεηο γηα επηζηεκνληθέο, θαιιηηερληθέο ή 

επαγγεικαηηθέο εξγαζίεο,* β) νη δπζκελείο εθθξάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε έγγξαθν 

δεκφζηαο αξρήο γηα αληηθείκελα πνπ αλάγνληαη ζηνλ θχθιν ηεο ππεξεζίαο ηεο, θαζψο θαη γ) 

νη εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε λφκηκσλ θαζεθφλησλ, ηελ άζθεζε λφκηκεο 

εμνπζίαο ή γηα ηε δηαθχιαμε (πξνζηαζία) δηθαηψκαηνο ή απφ άιιν δηθαηνινγεκέλν 

ελδηαθέξνλ ή δ) ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. 

2. Ζ πξνεγνχκελε δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη: α) φηαλ νη παξαπάλσ θξίζεηο θαη εθδειψζεηο 

πεξηέρνπλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο ηνπ άξζξνπ 363, θαζψο θαη β) φηαλ απφ ηνλ 

ηξφπν ηεο εθδήισζεο ή απφ ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε ε πξάμε, πξνθχπηεη 

ζθνπφο εμχβξηζεο. 

  

 

Αρθρο: 368 

Ημ/νία: 10.07.2009 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Δγθιεζε 



Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΖ 

ΓΗΧΞΖ ΚΑΗ ΔΓΚΛΖΖ, ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΓΚΑΛΟΤΝΣΧΝ 

τόλια 

- Σν εληφο " " εδ. ζην ηέινο ηεο παξ. 1 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 

3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 361, 362, 363, 364 θαη 365 ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν 

χζηεξα απφ έγθιεζε. «Αλ ν παζψλ είλαη αζηπλνκηθφο, ιηκεληθφο, ππξνζβεζηηθφο θαη 

πγεηνλνκηθφο ππάιιεινο θαη ε πξάμε ζπλέβε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ απφ 

πξφζσπν πνπ ελήξγεζε κε θαιπκκέλα ή αιινησκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, ε πνηληθή 

δίσμε ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 361 αζθείηαη απηεπάγγειηα.» 

2. ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 365 δηθαίσκα λα ππνβάινπλ έγθιεζε έρνπλ ν ζχδπγνο πνπ 

επέδεζε θαη ηα παηδηά ηνπ λεθξνχ, θαη αλ απηνί δελ ππάξρνπλ, νη γνλείο θαη νη αδειθνί ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 364, δηθαίσκα λα ππνβάιεη έγθιεζε έρεη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην θαη φπνηνο άιινο έρεη νπζηψδεο έλλνκν ζπκθέξνλ. 

3. Αλ ν παζψλ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο θαη ε πξάμε ζπλέβε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ ή γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εθηέιεζή ηεο, έρνπλ επίζεο δηθαίσκα λα 

ππνβάινπλ έγθιεζε ε πξντζηακέλε ηνπ αξρή θαη ν αξκφδηνο ππνπξγφο. 

  

 

Αρθρο: 369 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΑΠΟΦΑΖ (ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΣΗΜΖ) 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΣΗΜΖ, ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΑΠΟΦΑΖ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΚΓΟΣΖ 

τόλια 

* Απφ παξαδξνκή ηνπ λνκνζέηε δελ ηέζεθε, θαηά ηε κεηαγιψηηηζε, ε ιέμε "θαη", πνπ 



ππήξρε ζην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο [βι. δηφξζσζε ζθαικάησλ, (Α΄ 82/20.6.1986. αξηζ. 

12)].** ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηε ιέμε "έγθιεζε" ηεο παξ. 1 θαη "δεκνζίεπκα" ηεο 

παξ. 2 ηνπ παξφληνο, ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, 

επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ηελ ηειεία (.).*** Οξζφηεξνλ: "θαηαρσξίζεη". 

Πξβι. θαη παξαπάλσ ζηελ ί δ η α πξφηαζε "...θαηαρσξ ί ζηεθε ην δεκνζίεπκα...". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 229 έρεη εθαξκνγή θαη* ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 361, 362, 

363, 364 θαη 365 ππέξ εθείλνπ πνπ ππέβαιε ηελ έγθιεζε.** Ζ πξνζεζκία γηα ηε 

δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ επίδνζή ηεο ζ' απηφλ. Αλ ε πξάμε ηειέζηεθε κε 

δεκνζίεπκα ζηνλ ηχπν, ε δεκνζίεπζε πξέπεη λα γίλεη κε ηελ θαηαρψξεζε ζε εθεκεξίδα 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζθεπηηθνχ θαη ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο απφθαζεο. 

2. Ο εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο ή ηνπ πεξηνδηθνχ φπνπ θαηαρσξίζηεθε*** ην δεκνζίεπκα πνπ 

πξνθάιεζε ηελ θαηαδίθε, νθείιεη λα θαηαρσξήζεη*** ζην έληππφ ηνπ νιφθιεξε ηελ 

απφθαζε κέζα ζε νθηψ εκέξεο αθφηνπ ηνπ επηδφζεθε ζηελ ίδηα ζέζε θαη κε ηα ίδηα 

ζηνηρεία, φπσο θαηαρσξίζηεθε θαη ην πβξηζηηθφ δεκνζίεπκα.** Αιιηψο ππνβάιιεηαη ζε 

θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή. 

  

 

Αρθρο: 370 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηζηνιψλ 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΔΠΗΣΟΛΧΝ, ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2668/1998 (Α΄ 282/18.12.1988) 

πεξί νξγαλψζεσο ηνπ ηνκέα παξνρήο ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, νη 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηεο 



ηαρπδξνκηθήο επηθνηλσλίαο εθαξκφδνληαη ζε φ ι ε ο ηηο ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θ α η ην 

πξνζσπηθφ ηνπο. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΔΗΚΟΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΠΟΡΡΖΣΧΝ 

1. Όπνηνο αζέκηηα θαη κε ζθνπφ λα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο αλνίγεη θιεηζηή 

επηζηνιή ή άιιν θιεηζηφ έγγξαθν ή παξαβηάδεη ηνλ θιεηζηφ ρψξν ζηνλ νπνίν είλαη 

θπιαγκέλα ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εηζρσξεί ζε μέλα απφξξεηα δηαβάδνληαο ή 

αληηγξάθνληαο ή απνηππψλνληαο κε άιιν ηξφπν επηζηνιή ή άιιν έγγξαθν ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή ή κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. 

2. Ζ πνηληθή δίσμε γίλεηαη κφλν κε έγθιεζε. 

  

 

Αρθρο: 370Α 

Ημ/νία: 01.09.2008 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΖΛΔΦΧΝΖΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΝΟΜΗΛΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

"Παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξνθνξηθήο ζπλνκηιίαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ ΣΖΛΔΦΧΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΟΜΗΛΗΧΝ, ΑΡΖ ΑΓΗΚΟΤ ΠΡΑΞΖ, 

ΔΓΚΛΖΖ, ΣΔΛΔΖ ΠΡΑΞΔΧΝ ΑΠΟ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ, ΠΑΤΖ 

ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΧΞΖ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν, πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3090/2002 

(Α΄ 329/24.12.2002), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 

3674/2008 (Α΄ 136/10.7.2008) θαη ηζρχεη απφ 1.9.2008. 

  



Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο αζέκηηα παγηδεχεη ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν παξεκβαίλεη ζε ζπζθεπή, 

ζχλδεζε ή δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο ή ζε ζχζηεκα πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ν ίδηνο ή άιινο λα 

πιεξνθνξεζεί ή λα απνηππψζεη ζε πιηθφ θνξέα ην πεξηερφκελν ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο 

κεηαμχ ηξίησλ ή ηα ζηνηρεία ηεο ζέζεο θαη θίλεζεο ηεο ελ ιφγσ επηθνηλσλίαο, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ε πξάμε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ θαη φηαλ ν δξάζηεο απνηππψζεη ζε πιηθφ θνξέα ην πεξηερφκελν ηεο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ κε άιινλ ρσξίο ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. 2. Όπνηνο αζέκηηα 

παξαθνινπζεί κε εηδηθά ηερληθά κέζα ή απνηππψλεη ζε πιηθφ θνξέα πξνθνξηθή ζπλνκηιία 

κεηαμχ ηξίησλ ή απνηππψλεη ζε πιηθφ θνξέα κε δεκφζηα πξάμε άιινπ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ε πξάμε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ θαη φηαλ ν δξάζηεο απνηππψζεη ζε πιηθφ θνξέα ην πεξηερφκελν ηεο ζπλνκηιίαο 

ηνπ κε άιινλ ρσξίο ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. 3. Με θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ 

ηηκσξείηαη φπνηνο θάλεη ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο ή ηνπ πιηθνχ θνξέα επί ηνπ νπνίνπ απηή 

έρεη απνηππσζεί κε ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 απηνχ ηνπ 

άξζξνπ. 4. Αλ ν δξάζηεο ησλ πξάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη 

πάξνρνο ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο ή λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ ή κέινο ηεο δηνίθεζεο ή 

ππεχζπλνο δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ή εξγαδφκελνο ή ζπλεξγάηεο ηνπ παξφρνπ ή ελεξγεί 

ηδησηηθέο έξεπλεο ή ηειεί ηηο πξάμεηο απηέο θαη' επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα ή απέβιεπε 

ζηελ είζπξαμε ακνηβήο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 

πελήληα πέληε ρηιηάδεο (55.000) κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ. 5. Αλ νη πξάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 απηνχ ηνπ άξζξνπ ζπλεπάγνληαη παξαβίαζε ζηξαηησηηθνχ ή 

δηπισκαηηθνχ απνξξήηνπ ή αθνξνχλ απφξξεην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

θξάηνπο ή ηελ αζθάιεηα εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, ηηκσξνχληαη θαηά ηα άξζξα 146 

θαη 147 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα." 

  

 

Αρθρο: 370Β 

Ημ/νία: 31.08.1988 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ-ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ, ΑΘΔΜΗΣΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ 



ΣΟΗΥΔΗΧΝ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, ΑΠΟΡΡΖΣΑ, ΔΓΚΛΖΖ 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο αζέκηηα αληηγξάθεη, απνηππψλεη, ρξεζηκνπνηεί, απνθαιχπηεη ζε ηξίηνλ ή 

νπσζδήπνηε παξαβηάδεη ζηνηρεία ή πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ, ηα νπνία ζπληζηνχλ 

θξαηηθά, επηζηεκνληθά ή επαγγεικαηηθά απφξξεηα ή απφξξεηα επηρείξεζεο ηνπ δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Χο απφξξεηα 

ζεσξνχληαη θαη εθείλα πνπ ν λφκηκνο θάηνρφο ηνπο, απφ δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ηα 

κεηαρεηξίδεηαη σο απφξξεηα, ηδίσο φηαλ έρεη ιάβεη κέηξα γηα λα παξεκπνδίδνληαη ηξίηνη λα 

ιάβνπλ γλψζε ηνπο. 

2. Αλ ν δξάζηεο είλαη ζηελ ππεξεζία ηνπ θαηφρνπ ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη αλ ην 

απφξξεην είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, επηβάιιεηαη θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

3. Αλ πξφθεηηαη γηα ζηξαηησηηθφ ή δηπισκαηηθφ απφξξεην ή γηα απφξξεην πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο, ε θαηά ηελ παξάγξαθν 1 πξάμε ηηκσξείηαη θαηά ηα άξζξα 146 

θαη 147. 

4. Οη πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 δηψθνληαη χζηεξα απφ έγθιεζε. 

  

 

Αρθρο: 370Γ 

Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ-ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ, ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Ή ΥΡΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, ΠΡΟΒΑΖ Δ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ Ή 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΜΝΖΜΖ, ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ, ΔΓΚΛΖΖ 

τόλια 

* Ζ κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ζε ΔΤΡΧ ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο έγηλε κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 -ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 



203/12.9.2001). Πξνο (εμνηθείσζε θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ 

επξψ πξνο ηηο δξαρκέο, παξαζέηνπκε εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ 

πνζφ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Όπνηνο ρσξίο δηθαίσκα αληηγξάθεη ή ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κήλεο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή "δηαθνζίσλ ελελήληα (290) 

ΔΤΡΧ [100.000 δξρ.]* έσο πέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ (5.900) ΔΤΡΧ" [2.000.000 δξρ.]*. 

2. Όπνηνο απνθηά πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζε ππνινγηζηή ή ζε 

πεξηθεξεηαθή κλήκε ππνινγηζηή ή κεηαδίδνληαη κε ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ, εθφζνλ νη 

πξάμεηο απηέο έγηλαλ ρσξίο δηθαίσκα, ηδίσο κε παξαβίαζε απαγνξεχζεσλ ή κέηξσλ 

αζθάιεηαο πνπ είρε ιάβεη ν λφκηκνο θάηνρφο ηνπο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξεηο 

κήλεο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ "είθνζη ελλέα (29) ΔΤΡΧ" [10.000 δξρ.]*. Αλ ε 

πξάμε αλαθέξεηαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ή ζηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο, ηηκσξείηαη θαηά ην 

άξζξν 148. 

3. Αλ ν δξάζηεο είλαη ζηελ ππεξεζία ηνπ λφκηκνπ θαηφρνπ ησλ ζηνηρείσλ, ε πξάμε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη κφλν αλ απαγνξεχεηαη ξεηά απφ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ή απφ έγγξαθε απφθαζε ηνπ θαηφρνπ ή αξκφδηνπ ππαιιήινπ ηνπ. 

4. Οη πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 δηψθνληαη χζηεξα απφ έγθιεζε. 

  

 

Αρθρο: 370Γ 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

  

  

Κείμενο Αρθροσ 

[ην παξφλ άξζξν, πνπ είρε πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 

1941/1991 (Α΄ 41/18.3.1991) θαη εζθαικέλσο αξηζκεζεί σο άξζξν 370β -ζθάικα, σζηφζν, 

πνπ δηνξζψζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1968/1991 (Α΄ 150/11.10.1991)-, 

θαηαξγήζεθε κε ηελ πεξ. β) ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 



2172/1993 (Α΄ 207/16.12.1993)]. 

  

 

Αρθρο: 371 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαβίαζε επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΑΠΟΡΡΖΣΟΤ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ, ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΑΠΟΡΡΖΣΑ, ΔΓΚΛΖΖ, ΑΡΖ 

ΑΓΗΚΟΤ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

τόλια 

* Οξζφηεξνλ λα ηεζεί θφκκα κεηά ηε ιέμε "ζπκθέξνληνο", φπσο ζσζηά είρε ηεζεί ζην 

θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο "...εηο δηαθχιαμηλ ελλφκνπ ή...νπζηψδνπο ζπκθέξνληνο, 

δεκνζίνπ ή ηδίνπ...".- χκθσλα κε ηελ πεξ. δ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζ. 12 ηνπ λ. 2832/2000 (Α΄ 

140/13.6.2000), ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο αλσηέξσ παξ. 13 ηνπ 

αλσηέξσ λφκνπ, εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.- χκθσλα κε ηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 11 (ππεξεζηαθέο ππνρξεψζεηο) ηνπ λ. 3148/2003 (Α΄ 136/5.6.2003), ε 

παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν δηψθνληαη θαη 

ηηκσξνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.==================================** ρεηηθά κε ην παξφλ άξζξν, βι. 

θαη ην άξζξν 20("Τπνρξέσζε ηήξεζεο ερεκχζεηαο") ηνπ λ. 3500/2006 "γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α΄ 232/24.10.2006), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν: "1. ε πεξίπησζε δηαπξάμεσο εγθιήκαηνο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, 

νη αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο πνπ δηελεξγνχλ πξναλάθξηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 243 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, απαγνξεχεηαη λα 

αλαθνηλψλνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία είλαη 

δπλαηφλ λα απνθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο.2. Οη παξαβάηεο ηεο δηαηάμεσο απηήο 

ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ".- χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ 

ην ελ ιφγσ άξζξν ηζρχεη απφ 24.1.2007. 

  



Κείμενο Αρθροσ 

** (βι. ζρφιηα) 

1. Κιεξηθνί, δηθεγφξνη θαη θάζε είδνπο λνκηθνί παξαζηάηεο, ζπκβνιαηνγξάθνη, γηαηξνί, 

καίεο, λνζνθφκνη, θαξκαθνπνηνί θαη άιινη ζηνπο νπνίνπο θάπνηνη εκπηζηεχνληαη ζπλήζσο 

ιφγσ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο ή ηεο ηδηφηεηάο ηνπο ηδησηηθά απφξξεηα, θαζψο θαη νη βνεζνί 

ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο αλ 

θαλεξψζνπλ ηδησηηθά απφξξεηα πνπ ηνπο ηα εκπηζηεχηεθαλ ή πνπ ηα έκαζαλ ιφγσ ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο ή ηεο ηδηφηεηάο ηνπο. 

2. Όκνηα ηηκσξείηαη φπνηνο, κεηά ην ζάλαην ελφο απφ ηα πξφζσπά ηεο παξ. 1, θαη απ' απηή 

ηελ αηηία γίλεηαη θάηνρνο εγγξάθσλ ή ζεκεηψζεσλ ηνπ λεθξνχ ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ, ή ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαη απφ απηά θαλεξψλεη ηδησηηθά απφξξεηα. 

3. Ζ πνηληθή δίσμε γίλεηαη κφλν κε έγθιεζε. 

4. Ζ πξάμε δελ είλαη άδηθε θαη κέλεη αηηκψξεηε αλ ν ππαίηηνο απέβιεπε ζηελ εθπιήξσζε 

θαζήθνληφο ηνπ ή ζηε δηαθχιαμε έλλνκνπ ή γηα άιιν ιφγν δηθαηνινγεκέλνπ νπζηψδνπο 

ζπκθέξνληνο,* δεκφζηνπ ή ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ άιινπ, ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα 

δηαθπιαρζεί δηαθνξεηηθά. 

  

 

Αρθρο: 372 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΛΟΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Κινπή 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, ΚΛΟΠΖ, 

ΚΗΝΖΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΔΡΓΑΗΑ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο, κεηά ηε ιέμε "κελψλ", ηίζεηαη άλσ 

ηειεία. Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε, γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο 

ζπλέρεηαο, ην θφκκα (,). Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1608/1950 

πεξί απμήζεσο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ Γεκνζίνπ: "1. ηνλ 



έλνρν ησλ αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 

258, 372, 375 θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ 

ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην φθεινο πνπ πέηπρε ή 

επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή 

ζηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ "50.000.000" δξαρκψλ [147.000 

επξψ], επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο 

πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν έλνρνο εμαθνινχζεζε επί καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ 

εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο 

ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά 

ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

ΔΗΚΟΣΟ ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

1. Οπνηνο αθαηξεί μέλν (νιηθά ή ελ κέξεη) θηλεηφ πξάγκα απφ ηελ θαηνρή άιινπ κε ζθνπφ 

λα ην ηδηνπνηεζεί παξάλνκα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ,* θαη αλ ην 

αληηθείκελν ηεο θινπήο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. 

2. Κηλεηφ πξάγκα ζεσξείηαη θαηά ηνλ Κψδηθα θαη ε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηζκνχ, ηνπ αηκνχ 

θαη θάζε άιιε ελέξγεηα. 

3. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 72 ζρεηηθά κε ηελ παξαπνκπή ηνπ ππαηηίνπ ζε θαηάζηεκα 

εξγαζίαο εθαξκφδεηαη θαη εδψ. 

  

 

Αρθρο: 373 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΣΤΜΒΧΡΤΥΗΑ 

  

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, 

ΣΤΜΒΧΡΤΥΗΑ 



  

Κείμενο Αρθροσ 

Χο ππαίηηνο θινπήο ηηκσξείηαη θαη φπνηνο λεθξνζπιήζεη κε ηπκβσξπρία, ζθνπεχνληαο λα 

απνθηήζεη παξάλνκα ν ίδηνο ή ηξίηνο πεξηνπζηαθή σθέιεηα. 

  

 

Αρθρο: 374 

Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΛΟΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Γηαθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θινπήο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, ΚΛΟΠΖ, 

ΓΗΑΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

τόλια 

* ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κεηά ηηο πεξ. α), β), γ) θαη δ), ηίζεηαη άλσ ηειεία. Δπεηδή ην 

ζχζηεκα δελ επηδέρεηαη άλσ ηειεία, επηιέμακε γηα ιφγνπο λνεκαηηθήο ζπλέρεηαο, ην θφκκα 

(,).- Οη πξψελ πεξ. ζη'("αλ νη πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε ε πξάμε καξηπξνχλ φηη 

ν δξάζηεο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο") θαη δ΄("αλ ν δξάζηεο θηλνχκελνο κε κεραλνθίλεην 

κέζν αθαίξεζε πξάγκα πνπ θξαηνχζε ή θνξνχζε ν παζψλ, αλ ε πξάμε ηνπ δελ ηηκσξείηαη 

βαξχηεξα θαηά ην άξζξν 380") ηνπ παξφληνο θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξν 1 ηνπ 

λ. 2408/1996 (Α' 104/4.6.1996). - Ζ εληφο " " θξάζε ηεο πεξ. ε' ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2721/1999 (Α' 112/3.6.1999).** Ζ 

κεηαηξνπή ηνπ δξαρκηθνχ πνζνχ ζε ΔΤΡΧ ζην εδ. ε) έγηλε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 -ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). Πξνο (εμνηθείσζε 

θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ επξψ πξνο ηηο δξαρκέο, παξαζέηνπκε 

εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ πνζφ. 

  

Κείμενο Αρθροσ 

"Ζ θινπή ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ: α) αλ απφ ηφπν πξννξηζκέλν γηα 



ζξεζθεπηηθή ιαηξεία αθαηξέζεθε πξάγκα αθηεξσκέλν ζ' απηή,* β) αλ αθαηξέζεθε πξάγκα 

επηζηεκνληθήο, θαιιηηερληθήο, αξραηνινγηθήο ή ηζηνξηθήο ζεκαζίαο πνπ βξηζθφηαλ ζε 

ζπιινγή εθηηζέκελε ζε θνηλή ζέα ή ζε δεκφζην νίθεκα ή ζε άιιν δεκφζην ηφπν,* γ) αλ 

αθαηξέζεθε πξάγκα πνπ κεηαθεξφηαλ κε νπνηνδήπνηε δεκφζην ζπγθνηλσληαθφ κέζν ή ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλν ζε ρψξν πξννξηζκέλν γηα ελαπφζεζε πξαγκάησλ πξνο κεηαθνξά ή παξαιαβή 

ή κεηαθεξφηαλ απφ ηαμηδηψηε,* δ) αλ ε θινπή ηειέζηεθε απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο πνπ 

είραλ ελσζεί γηα λα δηαπξάηηνπλ θινπέο ή ιεζηείεο,* ε) αλ ε πξάμε ηειέζηεθε απφ 

πξφζσπν πνπ δηαπξάηηεη θινπέο ή ιεζηείεο θαη'επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα "ή αλ ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο θινπήο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ <<εβδνκήληα ηξηψλ 

ρηιηάδσλ (73.000) ΔΤΡΧ>>" [25.000.000 δξρ.]**. 

  

 

Αρθρο: 374Α 

Ημ/νία: 23.12.2010 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΚΛΟΠΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Κινπή ρξήζεο 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, ΚΛΟΠΖ 

ΥΡΖΖ, ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ, ΔΓΚΛΖΖ, ΑΠΟΓΟΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΕΖΜΗΧΘΔΝΣΟ 

τόλια 

- Σν παξφλ άξζξν ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 1419/1984 (Α' 

28/14.3.1984). - Ζ παξ. 3 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3904/2010 

(Α΄ 218/23.12.2010). 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο αθαηξεί απφ ηελ θαηνρή άιιν μέλν κεραλνθίλεην κεηαθνξηθφ κέζν κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. 



2. Ζ πνηληθή δίσμε γίλεηαη κφλν χζηεξα απφ έγθιεζε. 

«3. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 384 εθαξκφδεηαη θαη γηα ην έγθιεκα ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνχ 

ηνπ άξζξνπ, καδί φκσο κε ηελ απφδνζε ηνπ πξάγκαηνο απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ε 

νινθιεξσηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκησζέληνο.». 

  

 

Αρθρο: 375 

Ημ/νία: 12.09.2001 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΤΠΔΞΑΗΡΔΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Τπεμαίξεζε 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, 

ΤΠΔΞΑΗΡΔΖ 

τόλια 

- Σν εληφο " " ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο πξνζηέζεθε κε ηελ πεξ. α΄ ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2721/1999 (Α΄ 112/3.6.1999).- Σν εληφο " " ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, φπσο απηή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

2408/1996 (Α΄ 104/4.6.1996), πξνζηέζεθε κε ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

2721/99 (Α΄ 112/3.6.1999).** Ζ κεηαηξνπή ησλ δξαρκηθψλ πνζψλ ζε ΔΤΡΧ έγηλε κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζ. 3 -ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 4 θαη 5- ηνπ λ. 2943/2001 (Α΄ 

203/12.9.2001). Πξνο (εμνηθείσζε θαη) εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ 

επξψ πξνο ηηο δξαρκέο, παξαζέηνπκε εληφο [ ] ην αλάινγν (θαηά πξνζέγγηζε) δξαρκηθφ 

πνζφ.Πξνζνρή: χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1608/1950 πεξί απμήζεσο ησλ 

πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θαηαρξαζηέο ηνπ Γεκνζίνπ: "1. ηνλ έλνρν ησλ 

αδηθεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξ. 216, 218, 235, 236, 237, 242, (256), 258, 372, 375 

θαη 386 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξ. 263Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ην φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε ν δξάζηεο ή ε 

δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή νπσζδήπνηε απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά 

πξφζσπα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ "50.000.000" δξαρκψλ [147.000 επξψ],επηβάιιεηαη ε 

πνηλή ηεο θάζεηξμεο θαη, αλ ζπληξέρνπλ ηδηαδφλησο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ηδίσο αλ ν 

έλνρνο εμαθνινχζεζε επί καθξφ ρξφλν ηελ εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ην αληηθείκελφ ηνπ 



είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο. ηνλ έλνρν ηνπ 

αδηθήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθψο απφ ην άξζξ. 256 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηα παξαπάλσ 

εθαξκφδνληαη κφλν φηαλ ην αδίθεκα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ". 

  

Κείμενο Αρθροσ 

1. Οπνηνο ηδηνπνηείηαη παξαλφκσο μέλν (νιηθά ή ελ κέξεη) θηλεηφ πξάγκα πνπ πεξηήιζε 

ζηελ θαηνρή ηνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη, αλ ην 

αληηθείκελν ηεο ππεμαίξεζεο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο 

έηνπο. "Αλ ε ζπλνιηθή αμία ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ "εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) 

ΔΤΡΧ" [25.000.000 δξρ.]**, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ". 

"2. Αλ ε πξφθεηηαη γηα αληηθείκελν ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο πνπ ην έρνπλ εκπηζηεπζεί ζηνλ 

ππαίηην ιφγσ αλάγθεο ή ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο εληνινδφρνπ, επηηξφπνπ ή θεδεκφλα 

ηνπ παζφληνο ή σο κεζεγγπνχρνπ ή δηαρεηξηζηή μέλεο πεξηνπζίαο, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ". "Αλ ην ζπλνιηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ ππεξβαίλεη ζε πνζφ ηηο "εβδνκήληα ηξεηο ρηιηάδεο (73.000) ΔΤΡΧ" [25.000.000 

δξρ.]**, ηνχην ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίπησζε". 

3. Με ην μέλν πξάγκα εμνκνηψλεηαη θαη: α) ην ηίκεκα πνπ έιαβε ν ππαίηηνο γηα θηλεηφ 

πξάγκα πνπ ηνπ ην είραλ εκπηζηεπζεί γηα λα ην πνπιήζεη, θαζψο θαη β) ην θηλεηφ πξάγκα 

πνπ απέθηεζε ν ππαίηηνο κε ρξήκαηα ή κε άιιν πξάγκα πνπ ηνπ ην είραλ εκπηζηεπζεί γηα λα 

αγνξάζεη ή λα αληαιιάμεη αληίζηνηρα ην πξάγκα πνπ απέθηεζε. 

  

 

Αρθρο: 376 

Ημ/νία: 01.01.1951 

Ημ/νία Ιζτύος: 01.01.1951 

Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΠΑΡΑΗΧΠΖΖ ΑΝΔΤΡΔΖ 

  

Σίηλος Αρθροσ 

Παξαζηψπεζε αλεχξεζεο* 

Λήμμαηα 

ΠΟΗΝΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ (Π.Κ.), ΔΓΚΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, 

ΠΑΡΑΗΧΠΖΖ ΑΝΔΤΡΔΖ, ΑΣΗΜΧΡΖΣΖ ΠΡΑΞΖ 



τόλια 

* "εχξεζεο", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.** "απνισιφο", θαηά ην θείκελν ηεο 

θαζαξεχνπζαο.*** "εχξεζε", θαηά ην θείκελν ηεο θαζαξεχνπζαο.**** Οξζφηεξνλ: "ζηνλ". 

 


