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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια συστηματική αποτύπωση των τροποποιήσεων που επέρχονται 

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

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

 

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

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

των παλαιών και νέων ρυθμίσεων. 

 

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

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

αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς. 

 

Για την επεξεργασία των σχετικών διατάξεων χρησιμοποιήθηκαν:  

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

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

Ελλήνων. 

 

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

έκδοσης. 

 

Διατίθεται ελεύθερα και δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο. 

 

Με την ευχή να φανεί χρήσιμο! 

 
 
 

Αθήνα, Νοέμβριος 2021 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 
 

Αλέξανδρος Μαντζούτσος 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά. 

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

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

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

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

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

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

Δημιούργησα την ιστοσελίδα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών 

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

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

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

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

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

διαρκείς, επαναλαμβανόμενες αποχές, που είχαν δυσανάλογες επιπτώσεις στο μαχόμενο 

δικηγόρο, χωρίς καμία προοπτική επιτυχίας. 

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

Αθηνών. 

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

απασχολούν τους συναδέλφους. 

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

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

Μονογονεϊκών Οικογενειών. 

Διετέλεσα Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων 

Δικηγόρων (Α΄ 2019). 

http://www.eanda.gr/


 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Θέματα Εξετάσεων - Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων 

• Οδηγός για τα Δικαιώματα του Δικηγόρου 

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

• Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος 

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

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

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

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

Συμμετέχω στη διοργάνωση σε ετήσια βάση του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού Χορού 

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

παιδιά που έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε κίνδυνο. 

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

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

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

υποχρεώσεις των συναδέλφων προς το Σύλλογο. 

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

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

σε ιδιωτικές βάσεις δεδομένων. 

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

ώστε να μπορούμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας με αξιοπρέπεια. 

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

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

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

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

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

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

κύρους του Δικηγόρου. 

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

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

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

αλλά και στην αναζήτηση λύσεων. 
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Άρθρο 32 - Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση 
Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου ανήκει στον 
εισαγγελέα εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα να 
ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον από τους 
αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική 
εξέταση για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρειά 
του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως 
προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας 
της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε 
αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική 
δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η 
ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους περιορισμούς 
των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις 
εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της 
ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο 
ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. 

Άρθρο 32 - Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση 
Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου ανήκει στον 
εισαγγελέα εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα να 
ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον από τους 
αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική 
εξέταση για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρειά 
του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως 
προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας 
της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε 
αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική 
δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η 
ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους περιορισμούς 
των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις 
εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργημάτων του 19ου 
κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα να 
διατάσσει την διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή 
της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα. 

Άρθρο 35 - Καθήκοντα εισαγγελέων οικονομικού 
εγκλήματος 
1. Οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος, οι 
αναπληρωτές τους και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τους 
συνεπικουρούν, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση είτε 
αυτοπροσώπως είτε παραγγέλλοντας σχετικά τους 
γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, για τη 
διακρίβωση τυχόν τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας, 
κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Τμήματος 
Οικονομικού Εγκλήματος, φορολογικών, οικονομικών και 
οποιωνδήποτε άλλων συναφών εγκλημάτων, εφόσον 
αυτά τελούνται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία. Επίσης, στην 
αρμοδιότητά τους υπάγονται τα κακουργήματα που 
τελούν Υπουργοί ή Υφυπουργοί και δεν καταλαμβάνονται 
από τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του 
Συντάγματος, καθώς και τα κακουργήματα που τελούν, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι 
από την ιδιότητά τους, βουλευτές, μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν την Ελλάδα, γενικοί και 
ειδικοί γραμματείς της Κυβέρνησης, διοικητές, 
υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή 
διευθύνοντες σύμβουλοι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αιρετά 
μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, κάθε υπάλληλος κατά την έννοια της περ. 
α’ του άρθρου 13 Π.Κ. και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή 
πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το 
Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
εφόσον τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη 
διοίκησή τους ή τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι 
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επιφορτισμένα με εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων 
οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και β) σε 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία, κατά τις 
κείμενες διατάξεις, μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο 
και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις, ακόμη και αν οι 
υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτήν, 
εφόσον αυτά σχετίζονται με επιδίωξη οικονομικού 
οφέλους των ίδιων ή τρίτων ή την πρόκληση βλάβης στο 
Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στα ανωτέρω 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ο Προϊστάμενος 
Εισαγγελέας του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος έχει 
την εποπτεία, καθοδήγηση και τον συντονισμό των 
ενεργειών των γενικών κατά την περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 31 και ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε 
υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), της Διεύθυνσης Ερευνών 
Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Αστυνομίας, σε σχέση με τις υποθέσεις, των 
οποίων οι ως άνω υπάλληλοι έχουν επιληφθεί ως 
ανακριτικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους. Ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας του Τμήματος 
Οικονομικού Εγκλήματος ενημερώνεται για όλες τις 
καταγγελίες ή πληροφορίες που περιέρχονται στις 
υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου για εγκλήματα της 
αρμοδιότητάς του, αξιολογεί και διερευνά τις πληροφορίες 
αυτές, καθώς και κάθε άλλη σχετική είδηση που 
περιέρχεται σε γνώση του με οποιονδήποτε τρόπον και 
μέσο προτάσσοντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν 
σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιλύοντας ζητήματα 
σύγκρουσης αρμοδιότητας μεταξύ των εισαγγελέων 
οικονομικού εγκλήματος και των κατά τόπους εισαγγελέων 
πλημμελειοδικών. Αν η καταγγελία, πληροφορία ή είδηση 
δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην 
ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, τη θέτει στο 
αρχείο. 
3. Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης παραγγέλλεται αποκλειστικά και 
μόνο στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και 
μόνο για υποθέσεις που εμπίπτουν στις ελεγκτικές τους 
αρμοδιότητες. Οι λοιποί υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που 
έχουν προανακριτικά καθήκοντα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν 
εισαγγελικής παραγγελίας που εκδίδεται μόνο μετά από 
αίτημα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία 
ανήκουν προς τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. 
Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, οι 
εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και οι λοιποί 
εισαγγελείς δεν παραγγέλλουν στις υπηρεσίες και το 
προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης ούτε διαβιβάζουν με οποιαδήποτε διαδικασία 
εντολές ή αιτήματα διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Η 
εκτέλεση των ανωτέρω εισαγγελικών παραγγελιών 
ανατίθεται σε υπηρεσία εκτός της Α.Α.Δ.Ε. με ειδικούς 
προανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται από 
εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και με αρμοδιότητα 
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την έρευνα τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών 
οικονομικών αδικημάτων. 
4. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης ο 
εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος είτε παραγγέλλει 
στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών την κίνηση 
ποινικής δίωξης είτε αρχειοθετεί την υπόθεση. 
5. Οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος υποστηρίζονται 
στο έργο τους από αριθμό ειδικών επιστημόνων που 
κρίνεται αναγκαίος για τη διενέργεια της προκαταρκτικής 
εξέτασης. Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες συνεπικουρούν με 
κάθε πρόσφορο τρόπο τους εισαγγελείς οικονομικού 
εγκλήματος, καθώς και τους γενικούς και ειδικούς 
προανακριτικούς υπαλλήλους για την ακριβέστερη 
διάγνωση και κρίση γεγονότων για τα οποία απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις επιστήμης και τέχνης. Ο ορισμός των 
προσώπων αυτών γίνεται με πράξη του προϊσταμένου 
εισαγγελέα του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος 
μεταξύ αυτών που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις και από τον ιδιωτικό 
τομέα, εφόσον στο Δημόσιο δεν υπηρετούν πρόσωπα με 
τις γνώσεις αυτές, εφαρμόζονται δε αναλόγως ως προς 
αυτούς τα άρθρα 188 έως 193. 
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Άρθρο 43 - Έναρξη ποινικής δίωξης. Τρόποι κίνησης. 
Αρχειοθέτηση 
1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, 
κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας ανάκριση ή 
εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του 
κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται 
ή διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών 
στην περίπτωση της επόμενης παραγράφου ή 
υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής 
(άρθρο 409). Στα κακουργήματα ή πλημμελήματα 
αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου, καθώς και 
στα πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς εφετείου 
(άρθρο 111 παρ. 6), κινεί την ποινική δίωξη μόνο εφόσον 
έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή αυτεπάγγελτη 
προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 και προκύπτουν 
επαρκείς ενδείξεις για την κίνησή της. Αν έχει προηγηθεί 
ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση 
ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή 
του Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των 
φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και 
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική 
δίωξη, μπορεί να μην ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, 
εφόσον η ποινική δίωξη που πρόκειται να ασκηθεί 
αναφέρεται σε πράξεις ίδιες με εκείνες για τις οποίες 
διενεργήθηκε η Ε.Δ.Ε ή αναφέρονται στο πόρισμα ή την 
έκθεση ελέγχου. 
2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση ή 
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αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή 
ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση 
αρμόδιας κατά τον νόμο για έλεγχο αρχής για 
πλημμέλημα των προσώπων του άρθρου 111 παρ. 6, ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών κινεί την ποινική δίωξη 
διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών με 
σχέδιο κλητηρίου θεσπίσματος. Αν ο εισαγγελέας εφετών 
κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την 
εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο με απευθείας 
κλήση, υποβάλλει σχετική πρόταση στο συμβούλιο 
εφετών διατηρώντας το δικαίωμα να διατάξει 
προηγουμένως προανάκριση για τη συμπλήρωση του 
αποδεικτικού υλικού. 
3. Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στον νόμο ή 
είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη 
δικαστικής εκτίμησης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών τη 
θέτει στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον 
εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για 
τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, αν 
δεν συμφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει 
προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργημα ή 
πλημμέλημα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική, είτε την 
άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις 
προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της 
αξιόποινης πράξης. 
4. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή 
αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή 
ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση 
αρμόδιας κατά τον νόμο για έλεγχο αρχής και ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών κρίνει ότι δεν προκύπτουν 
επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει την 
υπόθεση στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία 
στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους 
για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, 
αν δεν συμφωνεί, έχει δικαίωμα να παραγγείλει είτε τη 
συμπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης είτε την άσκηση 
ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του 
συνοπτικά τους λόγους που την δικαιολογούν, 
προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της 
αξιόποινης πράξης. 
5. Μήνυση ή αναφορά η οποία υποβάλλεται με 
οποιονδήποτε τρόπο ανωνύμως ή με ανύπαρκτο όνομα, 
τίθεται αμέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών και εφαρμόζονται αναλόγως όσα 
ορίζονται στην παρ. 3. Όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι 
που μνημονεύονται ειδικά στην παραγγελία του 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών, διατάσσεται τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης. 
6. Ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από 
το αρχείο μόνον όταν αναφαίνονται νέα πραγματικά 
περιστατικά ή στοιχεία ή γίνεται επίκληση αυτών, τα οποία 
δικαιολογούν κατά την κρίση του την επανεξέταση της 
υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί τον μηνυόμενο ή 
αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική 
εξέταση για παροχή εξηγήσεων. 

2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση ή 
αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή 
ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση 
αρμόδιας κατά τον νόμο για έλεγχο αρχής για 
πλημμέλημα των προσώπων του άρθρου 111 παρ. 6, ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών κινεί την ποινική δίωξη 
διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών με 
σχέδιο κλητηρίου θεσπίσματος. Αν ο εισαγγελέας εφετών 
κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την 
εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο με απευθείας 
κλήση, υποβάλλει σχετική πρόταση στο συμβούλιο 
εφετών διατηρώντας το δικαίωμα να διατάξει 
προηγουμένως προανάκριση για τη συμπλήρωση του 
αποδεικτικού υλικού. 
3. Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στον νόμο ή 
είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη 
δικαστικής εκτίμησης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών τη 
θέτει στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία στον 
εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για 
τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, αν 
δεν συμφωνεί, έχει υποχρέωση να παραγγείλει 
προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργημα ή 
πλημμέλημα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική, είτε την 
άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις 
προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της 
αξιόποινης πράξης. 
4. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή 
αυτεπάγγελτη προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή 
ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση 
αρμόδιας κατά τον νόμο για έλεγχο αρχής και ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών κρίνει ότι δεν προκύπτουν 
επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει την 
υπόθεση στο αρχείο και, υποβάλλοντας τη δικογραφία 
στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους 
για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος, 
αν δεν συμφωνεί, έχει δικαίωμα να παραγγείλει είτε τη 
συμπλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης είτε την άσκηση 
ποινικής δίωξης, εκθέτοντας στην παραγγελία του 
συνοπτικά τους λόγους που την δικαιολογούν, 
προσδιορίζοντας σαφώς τα νομικά χαρακτηριστικά της 
αξιόποινης πράξης. 
5. Μήνυση ή αναφορά η οποία υποβάλλεται με 
οποιονδήποτε τρόπο ανωνύμως ή με ανύπαρκτο όνομα, 
τίθεται αμέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών και εφαρμόζονται αναλόγως όσα 
ορίζονται στην παρ. 3. Όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι 
που μνημονεύονται ειδικά στην παραγγελία του 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών, διατάσσεται η διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης. 
6. Ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από 
το αρχείο μόνον όταν αναφαίνονται νέα πραγματικά 
περιστατικά ή στοιχεία ή γίνεται επίκληση αυτών, τα οποία 
δικαιολογούν κατά την κρίση του την επανεξέταση της 
υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή καλεί τον μηνυόμενο ή 
αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική 
εξέταση για παροχή εξηγήσεων. 

Άρθρο 47 - Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος 
1. Σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των 
άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ και τις 
συναφείς με αυτές πράξεις, είναι δυνατόν, μετά από 

Άρθρο 47 - Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος 
1. Σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των 
άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α ΠΚ και τις 
συναφείς με αυτές πράξεις, είναι δυνατόν, μετά από 
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έγκριση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που 
εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων 
εγκλημάτων διαφθοράς, να χαρακτηρίζεται ως μάρτυρας 
δημοσίου συμφέροντος με πράξη του κατά τόπον 
αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή του εισαγγελέα 
εγκλημάτων διαφθοράς όποιος, χωρίς να εμπλέκεται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις και χωρίς να 
αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει ουσιωδώς, με τις 
πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές αρχές, στην 
αποκάλυψη και δίωξή τους. Η κατά το προηγούμενο 
εδάφιο πράξη του εισαγγελέα μπορεί να ανακαλείται με 
τον ίδιο τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής 
δίκης, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
που τον οδήγησαν στην έκδοσή της. 
2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή μήνυση για τα εγκλήματα 
της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της 
συκοφαντικής δυσφήμησης ή της παραβίασης 
υπηρεσιακού απορρήτου του ποινικού κώδικα ή για τις 
πράξεις των παρ. 4 ή 8 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997 
σε υπόθεση σχετική με τις αξιόποινες πράξεις που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο αρμόδιος 
για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέας, πριν 
από κάθε άλλη ενέργεια, ενημερώνει σχετικά τον 
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και 
συντονίζει το έργο των εισαγγελέων εγκλημάτων 
διαφθοράς. 
3. Αν ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει μετά από 
την κατά την προηγούμενη παράγραφο ενημέρωσή του 
ότι η ποινική δίωξη των εγκλημάτων της προηγούμενης 
παραγράφου δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να παραγγείλει στον 
αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέα 
την οριστική αποχή από την ποινική δίωξη για τις εν λόγω 
πράξεις. Αν ανακληθεί η πράξη χαρακτηρισμού μάρτυρα 
δημοσίου συμφέροντος, ο αρμόδιος αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου ανακαλεί την παραγγελία του για την 
οριστική αποχή από την ποινική δίωξη. 

έγκριση του προϊσταμένου εισαγγελέα του τμήματος 
οικονομικού εγκλήματος να χαρακτηρίζεται ως 
μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος με πράξη των 
εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος ή των 
αναπληρωτών τους ή των επίκουρων εισαγγελέων 
του οικονομικού εγκλήματος όποιος, χωρίς να 
εμπλέκεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις 
και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, συμβάλλει 
ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές 
αρχές, στην αποκάλυψη και δίωξή τους. Η κατά το 
προηγούμενο εδάφιο πράξη του εισαγγελέα ανακαλείται 
με τον ίδιο τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής 
δίκης, αν ο εισαγγελέας ή ο προϊστάμενος εισαγγελέας 
του τμήματος οικονομικού εγκλήματος κρίνει ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην έκδοσή της. 
2. Αν έχει υποβληθεί έγκληση ή μήνυση για τα εγκλήματα 
της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της 
συκοφαντικής δυσφήμησης ή της παραβίασης 
υπηρεσιακού απορρήτου του ποινικού κώδικα ή για τις 
πράξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 38 του ν. 
4624/2019 (Α΄ 137) σε υπόθεση σχετική με τις αξιόποινες 
πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
ο αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής δίωξης 
εισαγγελέας, πριν από κάθε άλλη ενέργεια, ενημερώνει 
σχετικά τον προϊστάμενο εισαγγελέα του τμήματος 
οικονομικού εγκλήματος. 
3. Αν ο προϊστάμενος εισαγγελέας του τμήματος 
οικονομικού εγκλήματος, κρίνει μετά από την κατά την 
προηγούμενη παράγραφο ενημέρωσή του ότι η ποινική 
δίωξη των εγκλημάτων της προηγούμενης παραγράφου 
δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος, μπορεί να παραγγείλει στον αρμόδιο για 
την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελέα την οριστική 
αποχή από την ποινική δίωξη για τις εν λόγω πράξεις. Αν 
ανακληθεί η πράξη χαρακτηρισμού μάρτυρα δημοσίου 
συμφέροντος ο αρμόδιος προϊστάμενος εισαγγελέας 
του τμήματος οικονομικού εγκλήματος ανακαλεί την 
παραγγελία του για την οριστική αποχή από την ποινική 
δίωξη. 

Άρθρο 57 - Κώλυμα για νέα δίωξη 
1. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή αθωωθεί ή 
έχει παύσει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί να 
ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, 
ακόμη και αν δοθεί σε αυτή διαφορετικός χαρακτηρισμός. 
2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων 58, 81 παρ. 2, 
525 και 527. Αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί 
ποινική δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω 
δεδικασμένου. 
3. Αν σε βάρος του ίδιου προσώπου για την ίδια πράξη 
ασκήθηκαν περισσότερες διώξεις, κηρύσσονται 
απαράδεκτες λόγω εκκρεμοδικίας εκείνες οι οποίες 
ασκήθηκαν μεταγενέστερα, εφόσον δεν προηγούνται 
διαδικαστικά. 
4. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να απόσχει από τη δίωξη 
συγκεκριμένου προσώπου, εάν ύστερα από τη διενέργεια 
ευρωπαϊκής δικαστικής συνδρομής προκύψει ότι έχει ήδη 
ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για τα ίδια πραγματικά 
περιστατικά σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Άρθρο 57 - Κώλυμα για νέα δίωξη 
1. Αν κάποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή αθωωθεί ή 
έχει παύσει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί να 
ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, 
ακόμη και αν δοθεί σε αυτή διαφορετικός χαρακτηρισμός. 
2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των άρθρων 58, 81 παρ. 2, 
525 και 527. Αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί 
ποινική δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω 
δεδικασμένου. 
3. Αν σε βάρος του ίδιου προσώπου για την ίδια πράξη 
ασκήθηκαν περισσότερες διώξεις, κηρύσσονται 
απαράδεκτες λόγω εκκρεμοδικίας εκείνες οι οποίες 
ασκήθηκαν μεταγενέστερα. 
4. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να απόσχει από τη δίωξη 
συγκεκριμένου προσώπου, εάν ύστερα από τη διενέργεια 
ευρωπαϊκής δικαστικής συνδρομής προκύψει ότι έχει ήδη 
ασκηθεί δίωξη σε βάρος του για τα ίδια πραγματικά 
περιστατικά σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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Άρθρο 59 - Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη 
1. Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη 
υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η 
πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη 
απόφαση στη δεύτερη δίκη. 
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363 
ΠΚ, αν για το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος 
ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η 
καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος 
ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, 
μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243, 43 παρ. 1 
εδ. β΄), αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια 
έως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης του εισαγγελέα εφετών. 
3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται μήνυση ή έγκληση 
σε βάρος ειδικών επιθεωρητών ή επιθεωρητών - ελεγκτών 
του γενικού επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και όλων των 
σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου των 
φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 για 
παράβαση των άρθρων 224, 229, 242, 259, 362, 363 ΠΚ, 
που τέλεσαν με πόρισμα, έκθεση ή κατάθεση κατά τη 
διάρκεια επιθεώρησης ή ελέγχου ή εξαιτίας αυτών, ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική 
εξέταση ή την ένορκη διοικητική εξέταση, αναβάλλει με 
πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της 
ποινικής δίωξης που ασκήθηκε κατά του υπαιτίου με βάση 
την έκθεση, το πόρισμα ή την κατάθεση των ανωτέρω, 
κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών. 
4. Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε από τις αξιόποινες 
πράξεις της παράνομης εισόδου στη χώρα και εξόδου 
από αυτή, της κατοχής και της χρήσης ταξιδιωτικών 
εγγράφων ή δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαμονής ή 
άλλων εγγράφων πλαστών ή γνησίων, που εκδόθηκαν για 
άλλο πρόσωπο, της παράνομης εργασίας και της 
πορνείας ή άλλης πράξης διευκόλυνσής τους, που 
φέρεται ότι διαπράχθηκε από θύμα εγκλήματος των 
άρθρων 323Α, 348 παρ. 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 
351 ΠΚ, του άρθρου 29 παρ. 5 και 6 και του άρθρου 30 
του ν. 4251/2014, εξαιτίας της σε βάρος του 
συμπεριφοράς του δράστη των ανωτέρω πράξεων, ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική 
εξέταση ή την αυτεπάγγελτη προανάκριση, αναβάλλει με 
πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά του θύματος 
έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το έγκλημα που 
τελέσθηκε σε βάρος του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
εισαγγελέα εφετών. Μετά την αμετάκλητη εκδίκαση 
οποιουδήποτε από τα παραπάνω εγκλήματα που 
τελέσθηκαν σε βάρος του θύματος, αν η απόφαση είναι 
καταδικαστική, δεν ασκείται ποινική δίωξη κατά του 
τελευταίου για τις προαναφερόμενες πράξεις του. Ο 
εισαγγελέας, ωστόσο, μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη του 
εισαγγελέα εφετών να απόσχει οριστικά από την ποινική 
δίωξη, ακόμα κι αν η απόφαση δεν είναι καταδικαστική ή 
αν η καταγγελία τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών, αν 
από τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνει ότι η τέλεση της 
αξιόποινης πράξης ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι ο 
φερόμενος ως δράστης ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων. 
5. Αν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του θύματος 
των αξιόποινων πράξεων της παρ. 4, το δικαστήριο 
αναστέλλει τη δίκη έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το 
έγκλημα που τελέσθηκε σε βάρος του. Μετά την 

Άρθρο 59 - Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη 
1. Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη 
υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η 
πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη 
απόφαση στη δεύτερη δίκη. 
2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363 
ΠΚ, αν για το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος 
ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η 
καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος 
ασκήθηκε ποινική δίωξη ή διενεργείται προκαταρκτική 
εξέταση ή προανάκριση της παρ. 2 του άρθρου 245, ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική 
εξέταση (άρθρα 243, 43 παρ. 1 εδ. β΄), αναβάλλει με 
πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της 
ποινικής δίωξης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
εισαγγελέα εφετών. 
3. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται μήνυση ή έγκληση 
σε βάρος των οργάνων ελέγχου της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας για παράβαση των άρθρων 224, 229, 242, 
259, 362, 363 ΠΚ, που τέλεσαν με πόρισμα, έκθεση ή 
κατάθεση κατά τη διάρκεια επιθεώρησης ή ελέγχου ή 
εξαιτίας αυτών, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την 
προκαταρκτική εξέταση ή την ένορκη διοικητική εξέταση, 
αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το 
τέλος της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε κατά του 
υπαιτίου με βάση την έκθεση, το πόρισμα ή την κατάθεση 
των ανωτέρω, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα 
εφετών. 
4. Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε από τις αξιόποινες 
πράξεις της παράνομης εισόδου στη χώρα και εξόδου 
από αυτή, της κατοχής και της χρήσης ταξιδιωτικών 
εγγράφων ή δελτίων ταυτοτήτων ή αδειών διαμονής ή 
άλλων εγγράφων πλαστών ή γνησίων, που εκδόθηκαν για 
άλλο πρόσωπο, της παράνομης εργασίας και της 
πορνείας ή άλλης πράξης διευκόλυνσής τους, που 
φέρεται ότι διαπράχθηκε από θύμα εγκλήματος των 
άρθρων 323Α, 348 παρ. 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 
351Α ΠΚ, του άρθρου 29 παρ. 5 και 6 και του άρθρου 30 
του ν. 4251/2014, εξαιτίας της σε βάρος του 
συμπεριφοράς του δράστη των ανωτέρω πράξεων, ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική 
εξέταση ή την αυτεπάγγελτη προανάκριση, αναβάλλει με 
πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά του θύματος 
έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το έγκλημα που 
τελέσθηκε σε βάρος του, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
εισαγγελέα εφετών. Μετά την αμετάκλητη εκδίκαση 
οποιουδήποτε από τα παραπάνω εγκλήματα που 
τελέσθηκαν σε βάρος του θύματος, αν η απόφαση είναι 
καταδικαστική, δεν ασκείται ποινική δίωξη κατά του 
τελευταίου για τις προαναφερόμενες πράξεις του. Ο 
εισαγγελέας, ωστόσο, μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη του 
εισαγγελέα εφετών να απόσχει οριστικά από την ποινική 
δίωξη, ακόμα κι αν η απόφαση δεν είναι καταδικαστική ή 
αν η καταγγελία τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών, αν 
από τα στοιχεία της δικογραφίας κρίνει ότι η τέλεση της 
αξιόποινης πράξης ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι ο 
φερόμενος ως δράστης ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων. 
5. Αν έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του θύματος 
των αξιόποινων πράξεων της παρ. 4, το δικαστήριο 
αναστέλλει τη δίκη έως το τέλος της ποινικής δίωξης για το 
έγκλημα που τελέσθηκε σε βάρος του. Μετά την 
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αμετάκλητη εκδίκαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω 
εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος του θύματος, αν η 
απόφαση είναι καταδικαστική, παύει οριστικά η ποινική 
δίωξη κατά του τελευταίου για τις προαναφερόμενες 
πράξεις του. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να παύσει 
οριστικά την ποινική δίωξη, ακόμα και αν η απόφαση δεν 
είναι καταδικαστική, αν από τα στοιχεία της δικογραφίας 
κρίνει ότι η τέλεση της αξιόποινης πράξης ήταν συνέπεια 
του γεγονότος ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. 

αμετάκλητη εκδίκαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω 
εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος του θύματος, αν η 
απόφαση είναι καταδικαστική, παύει οριστικά η ποινική 
δίωξη κατά του τελευταίου για τις προαναφερόμενες 
πράξεις του. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να παύσει 
οριστικά την ποινική δίωξη, ακόμα και αν η απόφαση δεν 
είναι καταδικαστική, αν από τα στοιχεία της δικογραφίας 
κρίνει ότι η τέλεση της αξιόποινης πράξης ήταν συνέπεια 
του γεγονότος ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν θύμα 
εμπορίας ανθρώπων. 

Άρθρο 99 - Δικαίωμα παράστασης του 
κατηγορουμένου με συνήγορο 
1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα στην απολογία του, 
ακόμη και σ’ αυτήν που γίνεται σε αντιπαράσταση με 
μάρτυρες ή άλλους κατηγορουμένους, να παρίσταται με 
συνήγορο. Γι’ αυτό το σκοπό καλείται εικοσιτέσσερις ώρες 
πριν από κάθε ανακριτική ενέργεια. 
2. Επιτρέπεται σύντμηση της προθεσμίας αυτής, αν από 
την αναβολή δημιουργείται κίνδυνος που η ύπαρξή του 
βεβαιώνεται ειδικά με έκθεση του ανακριτή ή του 
ανακριτικού υπαλλήλου. 
3. Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει 
αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον κατηγορούμενο για 
κακούργημα, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ρητά και 
ανέκκλητα ότι παραιτείται από το δικαίωμά του αυτό. Την 
ίδια υποχρέωση έχει και στα πλημμελήματα, αν το ζητήσει 
ρητά ο κατηγορούμενος. 
4. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαγορευθεί η 
επικοινωνία του κατηγορουμένου με τον συνήγορό του. Η 
επικοινωνία αυτή είναι απολύτως απόρρητη. 

Άρθρο 99 - Δικαίωμα παράστασης του 
κατηγορουμένου με συνήγορο 
1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα στην απολογία του, 
ακόμη και σ’ αυτήν που γίνεται σε αντιπαράσταση με 
μάρτυρες ή άλλους κατηγορουμένους, να παρίσταται με 
συνήγορο. Γι` αυτό το σκοπό καλείται εικοσιτέσσερις ώρες 
πριν από κάθε ανακριτική ενέργεια. 
2. Επιτρέπεται σύντμηση της προθεσμίας αυτής, αν από 
την αναβολή δημιουργείται κίνδυνος που η ύπαρξή του 
βεβαιώνεται ειδικά με έκθεση του ανακριτή ή του 
ανακριτικού υπαλλήλου. 
3. Ο ανακριτής έχει την υποχρέωση να διορίσει 
αυτεπαγγέλτως συνήγορο στον κατηγορούμενο για 
κακούργημα, εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ρητά και 
ανέκκλητα ότι παραιτείται από το δικαίωμά του αυτό. Την 
ίδια υποχρέωση έχει και στα πλημμελήματα, αν το ζητήσει 
ρητά ο κατηγορούμενος. Αν ο κατηγορούμενος για 
κακούργημα ή πλημμέλημα είναι ανήλικος, ο 
ανακριτής έχει την υποχρέωση να του διορίσει 
αυτεπαγγέλτως συνήγορο, χωρίς τη δυνατότητα 
παραίτησης από το δικαίωμα αυτό. 
4. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαγορευθεί η 
επικοινωνία του κατηγορουμένου με τον συνήγορό του. Η 
επικοινωνία αυτή είναι απολύτως απόρρητη. 

Άρθρο 110 - Μονομελές εφετείο 
Στη δικαιοδοσία του μονομελούς εφετείου ανήκουν: 
α) Η εκδίκαση των κακουργημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 301 και 303, εφόσον για αυτά έχει συνταχθεί 
πρακτικό συνδιαλλαγής ή διαπραγμάτευσης. 
β) Η εκδίκαση των περιοριστικά απαριθμούμενων 
κακουργημάτων της διακεκριμένης κλοπής (άρθρο 374 
ΠΚ), της ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της παράτυπης 
μετανάστευσης (ν. 4251/2014) και του κώδικα νόμων για 
τα ναρκωτικά (ν. 4139/2013), εκτός αν στον νόμο 
απειλείται κατά αυτών η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, 
οπότε αυτά υπάγονται στη δικαιοδοσία του τριμελούς 
εφετείου. 
γ) Η εκδίκαση των υποθέσεων συγχώνευσης των ποινών 
με τον καθορισμό συνολικής ποινής στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 551. 

Άρθρο 110 - Μονομελές εφετείο 
Στη δικαιοδοσία του μονομελούς εφετείου ανήκουν: 
α) Η εκδίκαση των κακουργημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 301 και 303, εφόσον για αυτά έχει συνταχθεί 
πρακτικό συνδιαλλαγής ή διαπραγμάτευσης. 
β) Η εκδίκαση των περιοριστικά απαριθμούμενων 
κακουργημάτων της διακεκριμένης κλοπής (άρθρο 374 
ΠΚ), της ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της παράτυπης 
μετανάστευσης (ν. 4251/2014), του κώδικα νόμων για τα 
ναρκωτικά (ν. 4139/2013), των περ. β’ έως και ε’ της 
παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969 
«Δασικός Κώδικας» (Α’ 7), και της παρ. 1 του άρθρου 
71 του ν. 998/1979 «περί προστασίας δασών» (Α’ 
289), εκτός αν στον νόμο απειλείται κατά αυτών η ποινή 
της ισόβιας κάθειρξης, οπότε αυτά υπάγονται στη 
δικαιοδοσία του τριμελούς εφετείου. 
γ) Η εκδίκαση των υποθέσεων συγχώνευσης των ποινών 
με τον καθορισμό συνολικής ποινής στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 551. 

Άρθρο 111 - Τριμελές και πενταμελές εφετείο 
Α. Το τριμελές εφετείο δικάζει: 
1. Τα κακουργήματα που προβλέπονται από τον ποινικό 
κώδικα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και 
ένσημα, τα υπομνήματα, την ιδιοκτησία, την περιουσία, τα 
κακουργήματα της ψευδούς βεβαίωσης - νόθευσης από 
υπάλληλο και της νόθευσης δικαστικού εγγράφου, αν 

Άρθρο 111 - Τριμελές και πενταμελές εφετείο 
Α. Το τριμελές εφετείο δικάζει: 
1. Τα κακουργήματα που προβλέπονται από τον ποινικό 
κώδικα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και 
ένσημα, τα υπομνήματα, την ιδιοκτησία, την περιουσία, τα 
κακουργήματα της ψευδούς βεβαίωσης - νόθευσης από 
υπάλληλο και της νόθευσης δικαστικού εγγράφου, αν 
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τελέστηκαν από πολίτες, άσχετα με το πρόσωπο του 
παθόντα και το ποσό του οφέλους ή της ζημίας ή αν 
τελέστηκαν από στρατιωτικούς και στρέφονται 
οπωσδήποτε κατά του δημοσίου ή νομικού προσώπου 
δημόσιου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, 
εφόσον η ζημία που προξενήθηκε στο δημόσιο ή στα πιο 
πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν 
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. 
2. Τα κακουργήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας που 
αναφέρονται στα άρθρα 159, 235, 236 και 237 ΠΚ καθώς 
και της κατάχρησης εξουσίας του άρθρου 239 ΠΚ. 
3. Τα κακουργήματα της πειρατείας και τα κακουργήματα 
κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων 
κοινωφελών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται στον 
ποινικό κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους. 
4. Τα κακουργήματα τα οποία τελούμενα υπό τις 
συνθήκες του άρθρου 187Α ΠΚ χαρακτηρίζονται ως 
τρομοκρατικές πράξεις και τα κακουργήματα που 
προβλέπονται στα άρθρα 187 και 187Β ΠΚ, καθώς και τα 
συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, 
ανεξαρτήτως της βαρύτητάς τους. 
5. Τα κακουργήματα των άρθρων 322 και 324 ΠΚ, των 
άρθρων 71 παρ. 1 του ν. 998/1979, 66 του ν. 2121/1993, 
52 του ν. 4002/2011, καθώς και τα κακουργήματα των 
νόμων 4139/2013, 3028/2002, 2960/2001, 2725/1999, 
4174/2013, 4251/2014 και 2168/1993 και όσα άλλα έχουν 
υπαχθεί στην αρμοδιότητα των εφετείων, δυνάμει ειδικών 
διατάξεων νόμων. 
6. Τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και 
διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, 
συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, 
ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων 
εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των 
παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του 
γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που 
υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, 
επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του μονομελούς 
εφετείου και του τριμελούς πλημμελειοδικείου. 
Β. Το πενταμελές εφετείο δικάζει τις εφέσεις κατά των 
αποφάσεων του τριμελούς εφετείου. 

τελέστηκαν από πολίτες, άσχετα με το πρόσωπο του 
παθόντα και το ποσό του οφέλους ή της ζημίας ή αν 
τελέστηκαν από στρατιωτικούς και στρέφονται 
οπωσδήποτε κατά του δημοσίου ή νομικού προσώπου 
δημόσιου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, 
εφόσον η ζημία που προξενήθηκε στο δημόσιο ή στα πιο 
πάνω νομικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν 
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. 
2. Τα κακουργήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας που 
αναφέρονται στα άρθρα 159, 235, 236 και 237 ΠΚ καθώς 
και της κατάχρησης εξουσίας του άρθρου 239 ΠΚ. 
3. Τα κακουργήματα της πειρατείας και τα κακουργήματα 
κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων 
κοινωφελών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται στον 
ποινικό κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους. 
4. Τα κακουργήματα τα οποία τελούμενα υπό τις 
συνθήκες του άρθρου 187Α ΠΚ χαρακτηρίζονται ως 
τρομοκρατικές πράξεις και τα κακουργήματα που 
προβλέπονται στα άρθρα 187 και 187Β ΠΚ, καθώς και τα 
συναφή με αυτά πλημμελήματα και κακουργήματα, 
ανεξαρτήτως της βαρύτητάς τους. 
5. Τα κακουργήματα των άρθρων 322 και 324 ΠΚ, των 
άρθρων 66 του ν. 2121/1993, 52 του ν. 4002/2011, καθώς 
και τα κακουργήματα των ν. 4139/2013, 3028/2002, 
2960/2001, 2725/1999, 4174/2013, 4251/2014 και 
2168/1993 και όσα άλλα έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα 
των εφετείων, δυνάμει ειδικών διατάξεων νόμων. 
6. Τα κακουργήματα αρμοδιότητας του μονομελούς 
εφετείου και τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, 
ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, 
συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, 
ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων 
εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των 
παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του 
γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που 
υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, 
επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του μονομελούς 
εφετείου και του τριμελούς πλημμελειοδικείου. Β. Το 
πενταμελές εφετείο δικάζει τις εφέσεις κατά των 
αποφάσεων του τριμελούς εφετείου. 

Άρθρο 115 - Μονομελές πλημμελειοδικείο 
Το μονομελές πλημμελειοδικείο δικάζει: 
1. Τα πλημμελήματα για τα οποία απειλείται στον νόμο 
φυλάκιση έως τριών ετών ή χρηματική ποινή ή παροχή 
κοινωφελούς εργασίας ή συνδυασμός των ανωτέρω 
ποινών, εκτός από: α) εκείνα που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών δικαστηρίων και 
εφετείων, καθώς και τα συναφή με αυτά (άρθρα 109, 111 
και 128), β) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δικαστηρίου ανηλίκων, γ) εκείνα που τελούνται διά του 
τύπου, δ) εκείνα των άρθρων 167 παρ. 1, 172 παρ. 1, 173 
παρ. 2 εδ. α΄, 224, 235 παρ. 1 εδ. α΄, 236 παρ. 1, 259 και 
397 ΠΚ. 
2. Τα δασικά, τα αγροτικά σε βαθμό πλημμελήματος, τα 
αγορανομικά αδικήματα, τα πλημμελήματα του κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας, καθώς και τα εγκλήματα: α) του 
άρθρου 79 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής», β) του 

Άρθρο 115 - Μονομελές πλημμελειοδικείο 
1. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο δικάζει τα 
πλημμελήματα για τα οποία απειλείται στον νόμο 
φυλάκιση έως τριών (3) ετών ή χρηματική ποινή ή παροχή 
κοινωφελούς εργασίας ή συνδυασμός των ανωτέρω 
ποινών, εκτός από: α) εκείνα που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών δικαστηρίων και 
εφετείων, καθώς και τα συναφή με αυτά (άρθρα 109, 111 
και 128), β) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
δικαστηρίου ανηλίκων, γ) εκείνα που τελούνται διά του 
τύπου, δ) εκείνα των άρθρων 167 παρ. 1, 172 παρ. 1, 173 
παρ. 2 εδ. α΄, 224, 259 και 397 ΠΚ. 
2. Τα δασικά, τα αγροτικά σε βαθμό πλημμελήματος, τα 
αγορανομικά αδικήματα, τα πλημμελήματα του κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας, καθώς και τα εγκλήματα: α) του 
άρθρου 79 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής», β) του 
άρθρου 1 και 2 του α.ν. 86/1967 «περί επιβολής 
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άρθρου 1 και 2 του α.ν. 86/1967 «περί επιβολής 
κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και 
την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως», γ) του άρθρου 94 παρ. 8 του ν. 4495/2017 
για τον έλεγχο και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, δ) των άρθρων 82 
παρ. 4 και 83 παρ.1 του ν. 3386/2005 και του άρθρου 29 
παρ. 7 του ν. 4251/2014, ε) του άρθρου 25 του ν. 
1882/1990, στ) του άρθρου 28 του ν. 3996/2011 και ζ) τα 
πλημμελήματα του άρθρου 66 του ν. 4174/2013. 

κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και 
την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως», γ) του άρθρου 94 παρ. 8 του ν. 4495/2017 
για τον έλεγχο και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, δ) των άρθρων 82 
παρ. 4 και 83 παρ. 1 του ν. 3386/2005 και του άρθρου 29 
παρ. 7 του ν. 4251/2014, ε) του άρθρου 25 του ν. 
1882/1990, στ) του άρθρου 28 του ν. 3996/2011, ζ) τα 
πλημμελήματα του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, η) του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 
2960/2001 (Α΄ 265), θ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 
του άρθρου 7,του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του 
άρθρου 10, της παρ. 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 
14 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) και ι) του άρθρου 372 
παρ. 1 ΠΚ. 

Άρθρο 117 - Δικαιοδοσία επί εξύβρισης ή 
δυσφήμησης δικαστηρίου 
Αν το πλημμέλημα έχει τελεστεί σε βάρος μέλους του 
δικαστηρίου, η τυχόν απαιτούμενη κατά τον νόμο έγκληση 
από μέρους του υποβάλλεται με δήλωσή του που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν ο δράστης του 
πλημμελήματος είναι συνήγορος του διαδίκου, η 
διαδικασία των άρθρων 417 κ.ε. μπορεί να εφαρμοστεί, 
αφού ολοκληρώσει την άσκηση των καθηκόντων του. 

Άρθρο 117 - Δικαιοδοσία επί πλημμελήματος σε 
βάρος μελών δικαστηρίου 
Αν το πλημμέλημα έχει τελεστεί σε βάρος μέλους του 
δικαστηρίου, η τυχόν απαιτούμενη κατά τον νόμο έγκληση 
από μέρους του υποβάλλεται με δήλωσή του που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν ο δράστης του 
πλημμελήματος είναι συνήγορος του διαδίκου, αφού 
ολοκληρωθεί η άσκηση των καθηκόντων του, 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί 
δικηγόρων. 

Άρθρο 119 - Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα 
Το δικαστήριο είναι κατ’ εξαίρεση αρμόδιο να δικάσει και 
α) όταν προκύπτει από τη συζήτηση ότι το έγκλημα ανήκει 
στην αρμοδιότητα κατώτερου δικαστηρίου ή β) αν 
συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης της ποινικής 
δίωξης ή κήρυξης της ποινικής δίωξης απαράδεκτης κατά 
το άρθρο 368 περ. β΄ και γ΄. 

Άρθρο 119 - Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα 
Το δικαστήριο είναι κατ’ εξαίρεση αρμόδιο να δικάσει και 
α) όταν προκύπτει από τη συζήτηση ότι το έγκλημα ανήκει 
στην αρμοδιότητα κατώτερου δικαστηρίου ή β) αν 
συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης της ποινικής 
δίωξης ή κήρυξης της ποινικής δίωξης απαράδεκτης κατά 
το άρθρο 368 περ. β’ και γ’ και το δικαστήριο είναι 
ανώτερο από το καθ’ ύλη αρμόδιο. 

Άρθρο 120 - Αναρμοδιότητα 
1. Το δικαστήριο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει 
την καθ’ ύλη αρμοδιότητά του σε κάθε στάδιο της δίκης. 
2. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, 
παραπέμπει με απόφασή του την υπόθεση στο αντίστοιχο 
αρμόδιο. Σε αυτήν την περίπτωση έχει δυνητικά τις 
εξουσίες του άρθρου 315. 
3. Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο που χαρακτηρίζει εαυτό 
αναρμόδιο, παραπέμπει την υπόθεση στον εισαγγελέα, αν 
κρίνει ότι η πράξη, όπως χαρακτηρίζεται από αυτό, είναι 
κακούργημα. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας 
παραγγέλλει κυρία ανάκριση. 

Άρθρο 120 - Αναρμοδιότητα 
1. Το δικαστήριο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει 
την καθ’ ύλη αρμοδιότητά του σε κάθε στάδιο της δίκης. 
2. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, 
παραπέμπει με απόφασή του την υπόθεση στο 
αντίστοιχο αρμόδιο. Σε αυτήν την περίπτωση έχει 
δυνητικά τις εξουσίες του άρθρου 315. 
3. Κατ` εξαίρεση το δικαστήριο που χαρακτηρίζει εαυτό 
αναρμόδιο, παραπέμπει την υπόθεση στον εισαγγελέα, 
αν κρίνει ότι η πράξη, όπως χαρακτηρίζεται από αυτό, 
είναι κακούργημα. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας 
παραγγέλλει κυρία ανάκριση. 
4. Παραπομπή στον εισαγγελέα δεν γίνεται εάν 
διενεργήθηκε κύρια ανάκριση ή ο χαρακτήρας της 
πράξης ως κακουργήματος προέκυψε από την 
αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο. 

Άρθρο 121 - Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που 
δίκασε πρωτοδίκως 
Το δικαστήριο που δικάζει κατ’ έφεση, αν κρίνει ότι το 
δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθμό ήταν αναρμόδιο, 
ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και 
είτε δικάζει το ίδιο σε πρώτο βαθμό, αν το έγκλημα 
υπαγόταν σε αυτό, είτε παραπέμπει την υπόθεση στο 
αρμόδιο δικαστήριο, ενεργώντας ταυτόχρονα όσα 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 120. 

Άρθρο 121 - Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που 
δίκασε πρωτοδίκως 
Το δικαστήριο που δικάζει κατ’ έφεση, αν κρίνει ότι το 
δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθμό ήταν 
αναρμόδιο, επειδή το έγκλημα υπαγόταν σε κατώτερο 
από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ακυρώνει την 
απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και δικάζει 
ανέκκλητα το ίδιο την υπόθεση στην ουσία (άρθρο 
502 παρ. 3). Εάν το δευτεροβάθμιο είναι το αρμόδιο 
δικαστήριο σε πρώτο βαθμό, ακυρώνει την απόφαση, 
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κρατεί και δικάζει την υπόθεση σε πρώτο βαθμό. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση καθ’ ύλην αναρμοδιότητας το 
δευτεροβάθμιο δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση 
που προσβάλλεται με έφεση και παραπέμπει την 
υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, ενεργώντας 
ταυτόχρονα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 120. 

Άρθρο 132 - Κανονισμός της αρμοδιότητας 
1. Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρμοδίων που 
δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών 
υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο 
έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα, ή αν με βουλεύματα 
του ίδιου ή διαφορετικών συμβουλίων αποφασίστηκε η 
παραπομπή για το ίδιο έγκλημα στο ακροατήριο δύο ή 
περισσοτέρων εξίσου αρμόδιων δικαστηρίων, η 
αρμοδιότητα καθορίζεται ως εξής: Το συμβούλιο εφετών, 
στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια 
μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, ή ο 
Άρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν 
ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο ή αν η 
σύγκρουση δημιουργήθηκε μεταξύ των κοινών ποινικών 
δικαστηρίων και των στρατιωτικών, προσδιορίζει το 
αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του 
παριστάμενου για την υποστήριξη της κατηγορίας ή του 
εισαγγελέα ενός από τα πολλά αρμόδια δικαστήρια. Η 
αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον 
εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου. Ο αρμόδιος 
εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο συμβούλιο εφετών ή 
στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο. 
2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της αρμοδιότητας μεταξύ 
εισαγγελέων, αυτή κανονίζεται από τον εισαγγελέα εφετών 
όταν η αμφισβήτηση ανακύπτει μεταξύ εισαγγελέων της 
περιφέρειάς του, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση από τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου του άρθρου 33 παρ. 2 επιλύει κάθε 
διαφωνία ή σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
εισαγγελέων που εποπτεύει, καθώς και μεταξύ αυτών 
και των υπολοίπων εισαγγελέων. Αν όσο διαρκεί η 
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου αυτού ανακύψουν 
ζητήματα που αφορούν μέτρα δικονομικού 
καταναγκασμού, επιλαμβάνεται το συμβούλιο 
πλημμελειοδικών του τόπου όπου διενεργήθηκε η κύρια 
ανάκριση. 

Άρθρο 132 - Κανονισμός της αρμοδιότητας 
1. Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρμοδίων που 
δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών 
υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο 
έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα, ή αν με βουλεύματα 
του ίδιου ή διαφορετικών συμβουλίων αποφασίστηκε η 
παραπομπή για το ίδιο έγκλημα στο ακροατήριο δύο ή 
περισσοτέρων εξίσου αρμόδιων δικαστηρίων, η 
αρμοδιότητα καθορίζεται ως εξής: Το συμβούλιο εφετών, 
στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια 
μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, ή ο 
Άρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν 
ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο ή αν η 
σύγκρουση δημιουργήθηκε μεταξύ των κοινών ποινικών 
δικαστηρίων και των στρατιωτικών, προσδιορίζει το 
αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του 
παριστάμενου για την υποστήριξη της κατηγορίας ή του 
εισαγγελέα ενός από τα πολλά αρμόδια δικαστήρια. Η 
αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται 
στον εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου. Ο αρμόδιος 
εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο συμβούλιο εφετών ή 
στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο. 
2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της αρμοδιότητας μεταξύ 
εισαγγελέων αυτή κανονίζεται από τον εισαγγελέα εφετών 
όταν η αμφισβήτηση ανακύπτει μεταξύ εισαγγελέων της 
περιφέρειάς του, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση από τον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν όσο διαρκεί η 
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου αυτού ανακύψουν 
ζητήματα που αφορούν μέτρα δικονομικού 
καταναγκασμού, επιλαμβάνεται το συμβούλιο 
πλημμελειοδικών του τόπου όπου διενεργήθηκε η κύρια 
ανάκριση. 
 

Άρθρο 145 - Διόρθωση και συμπλήρωση της 
απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και 
των πρακτικών 
1. Όταν στην απόφαση, στην ποινική διαταγή ή στην 
διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν 
δημιουργούν ακυρότητα ο δικαστής που τις εξέδωσε 
διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή 
κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη 
συμπλήρωσή τους, εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης 
μεταβολή στην απόφαση ή στη διάταξη και δεν 
αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι 
συνέβησαν στο ακροατήριο. Ουσιώδης μεταβολή υπάρχει 
ιδίως όταν εκφέρεται νέα δικαιοδοτική κρίση, επιβάλλεται 
κύρια ποινή, παρεπόμενη ποινή ή μέτρο ασφαλείας. 
2. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση μπορεί να αφορά, εκτός 
από τις άλλες παραλείψεις, και τα όσα αναφέρονται ως 
προς την ταυτότητα του κατηγορουμένου, την απάλειψη 

Άρθρο 145 - Διόρθωση και συμπλήρωση της 
απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και 
των πρακτικών 
1. Όταν στην απόφαση, στην ποινική διαταγή ή στην 
διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν 
δημιουργούν ακυρότητα ο δικαστής που τις εξέδωσε 
διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή 
κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη 
συμπλήρωσή τους, εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης 
μεταβολή στην απόφαση ή στη διάταξη και δεν 
αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι 
συνέβησαν στο ακροατήριο. Ουσιώδης μεταβολή 
υπάρχει ιδίως όταν εκφέρεται νέα δικαιοδοτική κρίση, 
επιβάλλεται κύρια ποινή, παρεπόμενη ποινή ή μέτρο 
ασφαλείας. 
2. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση μπορεί να αφορά, εκτός 
από τις άλλες παραλείψεις και τα όσα αναφέρονται ως 
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προφανών παραδρομών του αιτιολογικού και τη 
διευκρίνιση του διατακτικού της απόφασης όταν αυτό έχει 
ασάφειες ή είναι διαφορετικό από εκείνο που 
απαγγέλθηκε στο ακροατήριο ή που σημειώθηκε στα 
πρακτικά. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση διατάσσεται με 
απόφαση ή διάταξη, ύστερα από κλήτευση και ακρόαση 
των διαδίκων που εμφανίστηκαν. Η διόρθωση ή η 
συμπλήρωση απόφασης του μικτού ορκωτού 
δικαστηρίου, στην περίπτωση που έληξε η σύνοδος κατά 
την οποία εκδόθηκε η απόφαση, διατάσσεται από το 
δικαστήριο των εφετών στην περιφέρεια του οποίου 
υπάγεται το μικτό ορκωτό δικαστήριο. Αν ασκήθηκε κατά 
της απόφασης ένδικο μέσο, τη διόρθωση ή τη 
συμπλήρωσή της τη διατάσσει το δικαστήριο που την 
εξέδωσε, αν το ένδικο μέσο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο. 
Σε αντίθετη περίπτωση, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση 
τη διατάσσει το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο 
μέσο. 
3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την, κατά το άρθρο 142 
παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο 
καθαρογραμμένων των πρακτικών, είναι δυνατό να 
ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να 
προκληθεί αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή η διόρθωση 
λαθών, που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συμπλήρωση 
των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 
1. Τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει, ύστερα 
από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που ήταν 
παρόντες, όποιος διευθύνει τη συνεδρίαση, και σε 
περίπτωση άρνησής του το δικαστήριο που δίκασε 
αποτελούμενο από τους ίδιους, αν είναι δυνατόν, 
δικαστές. 

προς την ταυτότητα του κατηγορουμένου, την ιδιότητα 
του παριστάμενου στην ποινική διαδικασία προς 
υποστήριξη της κατηγορίας ιδίως όταν αυτή 
προκύπτει χωρίς αμφιβολία από τα στοιχεία του 
φακέλου, την απάλειψη προφανών παραδρομών του 
αιτιολογικού και τη διευκρίνιση του διατακτικού της 
απόφασης όταν αυτό έχει ασάφειες ἡ είναι διαφορετικό 
από εκείνο που απαγγέλθηκε στο ακροατήριο ή που 
σημειώθηκε στα πρακτικά. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση 
διατάσσεται με απόφαση ή διάταξη, ύστερα από 
κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που εμφανίστηκαν. 
Η διόρθωση ή η συμπλήρωση απόφασης του μικτού 
ορκωτού δικαστηρίου, στην περίπτωση που έληξε η 
σύνοδος κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, 
διατάσσεται από το δικαστήριο των εφετών στην 
περιφέρεια του οποίου υπάγεται το μικτό ορκωτό 
δικαστήριο. Αν ασκήθηκε κατά της απόφασης ένδικο 
μέσο, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή της τη διατάσσει το 
δικαστήριο που την εξέδωσε, αν το ένδικο μέσο 
απορρίφθηκε ως απαράδεκτο. Σε αντίθετη περίπτωση, τη 
διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει το δικαστήριο 
που αποφασίζει για το ένδικο μέσο. 
3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την, κατά το άρθρο 142 
παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο 
καθαρογραμμένων των πρακτικών, είναι δυνατό να 
ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να 
προκληθεί αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή η διόρθωση 
λαθών, που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συμπλήρωση 
των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 
1. Τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση τη διατάσσει, ύστερα 
από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που ήταν 
παρόντες, όποιος διευθύνει τη συνεδρίαση, και σε 
περίπτωση άρνησής του το δικαστήριο που δίκασε 
αποτελούμενο από τους ίδιους, αν είναι δυνατόν, 
δικαστές. 

Άρθρο 201 - Ανάλυση DNA 
1. Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο 
έχει τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, που τιμωρείται με 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, οι διωκτικές 
αρχές λαμβάνουν υποχρεωτικά γενετικό υλικό για 
ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος 
(Deoxyribonucleic Acid -DNA) προκειμένου να 
διαπιστωθεί η ταυτότητα του δράστη του εγκλήματος 
αυτού. Τη λήψη γενετικού υλικού από τον ίδιο τον 
κατηγορούμενο διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελέας ή 
ανακριτής και πρέπει να διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό 
στην αξιοπρέπεια του. Σε περίπτωση λήψης γενετικού 
υλικού από απόκρυφα μέρη του σώματος, είναι 
υποχρεωτική η παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Η 
ανάλυση περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που 
είναι απολύτως αναγκαία για την διαπίστωση αυτή και 
διεξάγεται σε κρατικό ή πανεπιστημιακό εργαστήριο. Την 
ανάλυση του DNA του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος ο 
κατηγορούμενος για την υπεράσπισή του. Σε κάθε 
περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
άρθρων 204 έως 208. 
2. Αν η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάλυση 
αποβεί θετική, το πόρισμά της κοινοποιείται στο πρόσωπο 
από το οποίο προέρχεται το γενετικό υλικό. Αυτό έχει 
δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη της ανάλυσης, με 
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 204 έως 

Άρθρο 201 - Ανάλυση DNA 
1. Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο 
έχει τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, που τιμωρείται με 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, οι διωκτικές 
αρχές λαμβάνουν υποχρεωτικά γενετικό υλικό για 
ανάλυση του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος 
(Deoxyribonucleic Acid - DNA) προκειμένου να 
διαπιστωθεί η ταυτότητα του δράστη του εγκλήματος 
αυτού. Τη λήψη γενετικού υλικού από τον ίδιο τον 
κατηγορούμενο διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελέας ή 
ανακριτής και πρέπει να διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό 
στην αξιοπρέπεια του. Σε περίπτωση λήψης γενετικού 
υλικού από απόκρυφα μέρη του σώματος, είναι 
υποχρεωτική η παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Η 
ανάλυση περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που 
είναι απολύτως αναγκαία για την διαπίστωση αυτή και 
διεξάγεται σε κρατικό ή πανεπιστημιακό εργαστήριο. Την 
ανάλυση του DNA του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος ο 
κατηγορούμενος για την υπεράσπισή του. Σε κάθε 
περίπτωση, πλην εκείνης που αφορά αυτόφωρα 
εγκλήματα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
άρθρων 204 έως 208. 
2. Αν η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάλυση 
αποβεί θετική, το πόρισμά της κοινοποιείται στο πρόσωπο 
από το οποίο προέρχεται το γενετικό υλικό. Αυτό έχει 
δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη της ανάλυσης, με 
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208. Το δικαίωμα επανάληψης της ανάλυσης έχει και ο 
ανακριτής ή ο εισαγγελέας σε κάθε περίπτωση. Μετά την 
ολοκλήρωση της ανάλυσης το γενετικό υλικό 
καταστρέφεται αμέσως, ενώ τα γενετικά αποτυπώματα 
του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η πράξη, τηρούνται 
σε ειδικό αρχείο γενετικών τύπων που συνιστάται και 
λειτουργεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτευόμενο 
από τον εισαγγελικό λειτουργό του άρθρου 4 του ν. 
2265/1994, μέχρι την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού 
βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή 
θέσης της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 και 
3, εκτός αν η σύγκρισή τους με αταυτοποίητα όμοια 
αποτυπώματα, που τηρούνται στο ίδιο αρχείο, αποβεί 
θετική, οπότε η τήρησή τους παρατείνεται μέχρι την 
αμετάκλητη αθώωση των προσώπων που αφορούν οι 
οικείες υποθέσεις. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για την 
αξιοποίηση στην διερεύνηση και εξιχνίαση άλλων 
εγκλημάτων που προβλέπονται στην παρ. 1 και 
καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση μετά το θάνατο του 
προσώπου που αφορούν. Η λειτουργία του αρχείου 
εποπτεύεται από αντεισαγγελέα ή εισαγγελέα εφετών, 
ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, 
με θητεία δύο (2) ετών. 
3. Η κατά την παρ. 2 καταστροφή του γενετικού υλικού και 
των γενετικών αποτυπωμάτων γίνεται παρουσία του 
δικαστικού λειτουργού που εποπτεύει το αρχείο. Στην 
καταστροφή καλείται να παραστεί με συνήγορο και τεχνικό 
σύμβουλο το πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε το γενετικό 
υλικό. 
4. Όλα τα κρατικά και πανεπιστημιακά εργαστήρια, που 
διεξάγουν αναλύσεις D.Ν.Α στο πλαίσιο 
πραγματογνωμοσύνης κατόπιν παραγγελιών δικαστικών 
ή ανακριτικών αρχών, κοινοποιούν τα πορίσματα των 
αναλύσεών τους στο ειδικό αρχείο δεδομένων γενετικών 
τύπων της παρ. 2. 

ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 204 έως 
208. Το δικαίωμα επανάληψης της ανάλυσης έχει και ο 
ανακριτής ή ο εισαγγελέας σε κάθε περίπτωση. Μετά την 
ολοκλήρωση της ανάλυσης το γενετικό υλικό 
καταστρέφεται αμέσως, ενώ τα γενετικά αποτυπώματα 
του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η πράξη, τηρούνται 
σε ειδικό αρχείο γενετικών τύπων που συνιστάται και 
λειτουργεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτευόμενο 
από αντεισαγγελέα ή εισαγγελέα εφετών, ο οποίος 
ορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού 
Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, με θητεία δύο 
(2) ετών, μέχρι την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού 
βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή 
θέσης της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 και 
3, εκτός αν η σύγκρισή τους με αταυτοποίητα όμοια 
αποτυπώματα, που τηρούνται στο ίδιο αρχείο, αποβεί 
θετική, οπότε η τήρησή τους παρατείνεται μέχρι την 
αμετάκλητη αθώωση των προσώπων που αφορούν οι 
οικείες υποθέσεις. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για την 
αξιοποίηση στην διερεύνηση και εξιχνίαση άλλων 
εγκλημάτων που προβλέπονται στην παρ. 1 και 
καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση μετά το θάνατο του 
προσώπου που αφορούν. 
3. Στην καταστροφή ειδοποιείται με οποιοδήποτε 
μέσο (εγγράφως ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή 
προφορικά ή τηλεφωνικά) να παραστεί με συνήγορο 
και τεχνικό σύμβουλο το πρόσωπο από το οποίο 
ελήφθη το γενετικό υλικό. Την ειδοποίηση ενεργεί ο 
αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών του αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την καταστροφή, συντάσσοντας για αυτή 
σχετική βεβαίωση. 
4. Όλα τα κρατικά και πανεπιστημιακά εργαστήρια, που 
διεξάγουν αναλύσεις D.Ν.Α στο πλαίσιο 
πραγματογνωμοσύνης κατόπιν παραγγελιών δικαστικών 
ή ανακριτικών αρχών, κοινοποιούν τα πορίσματα των 
αναλύσεών τους στο ειδικό αρχείο δεδομένων γενετικών 
τύπων της παρ. 2. 

Άρθρο 211 - Μαρτυρία συγκατηγορουμένου 
Μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η 
απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια 
πράξη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του 
κατηγορουμένου. 

Άρθρο 211 - Μαρτυρία συγκατηγορουμένου 
Η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η 
απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια 
πράξη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του 
κατηγορουμένου, αν δεν υπάρχει και άλλο, ρητά 
κατανομαζόμενο στην απόφαση, αποδεικτικό μέσο. 

Άρθρο 218 - Προστασία μαρτύρων 
1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της 
συγκρότησης ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση 
της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ ή σε τρομοκρατική 
οργάνωση της παρ. 2 του άρθρου 187Α ΠΚ και για 
συναφείς πράξεις, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή 
εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων 
που κατά το άρθρο 187Γ ΠΚ βοηθούν στην αποκάλυψη 
εγκληματικών δραστηριοτήτων ή των οικείων τους. 
2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις αξιόποινες πράξεις 
εμπορίας ανθρώπων κατά τα άρθρα 323Α και 348 παρ. 2 
ΠΚ, καθώς και για τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών κατά τα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 

Άρθρο 218 - Προστασία μαρτύρων 
1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της 
συγκρότησης ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση 
της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ ή σε τρομοκρατική 
οργάνωση της παρ. 2 του άρθρου 187Α ΠΚ και για 
συναφείς πράξεις, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή 
εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων 
που κατά το άρθρο 187Γ ΠΚ βοηθούν στην αποκάλυψη 
εγκληματικών δραστηριοτήτων ή των οικείων τους. 
2. Κατά την ποινική διαδικασία για τις αξιόποινες πράξεις 
εμπορίας ανθρώπων κατά τα άρθρα 323Α και 348 παρ. 2 
ΠΚ, καθώς και για τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών κατά τα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 
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30 του ν. 4251/2014, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, για την 
αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή 
εκφοβισμό του θύματος αυτών των πράξεων, όπως αυτό 
χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
περιπτώσεων ι’ και ια’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
4251/2014, των οικείων του θύματος ή των ουσιωδών 
μαρτύρων, ακόμη και όταν οποιαδήποτε από τις 
προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις δεν έχει τελεσθεί 
στο πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ. 
3. Σε υποθέσεις σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις των 
άρθρων 159, 159Α και 235 έως 237Α ΠΚ, ακόμα κι αν δεν 
τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, είναι 
δυνατόν να παρέχεται στους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος κατ’ άρθρο 47, στους ιδιώτες κατ’ άρθρο 
255 και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμβάλλει 
ουσιωδώς στην αποκάλυψη των ως άνω αξιοποίνων 
πράξεων ή, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και στους 
οικείους των προαναφερθέντων προσώπων, η 
προβλεπόμενη στην παρ. 4 προστασία από 
πιθανολογούμενες πράξεις εκφοβισμού ή αντεκδίκησης. 
4. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη με κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό της αστυνομίας, η κατάθεση με 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο 
ηχητικής μετάδοσής της, η μη αναγραφή στην έκθεση 
εξέτασης του ονόματος, του τόπου γέννησης, κατοικίας 
και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας του, που 
διατάσσονται με αιτιολογημένη διάταξη του αρμόδιου 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή των στοιχείων 
ταυτότητάς, καθώς και η μετάθεση ή μετάταξη ή 
απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα 
ανάκλησής της, των δημοσίων υπαλλήλων, που 
αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες 
διατάξεις από τους αρμόδιους Υπουργούς, ύστερα από 
εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η 
υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπει τη μη 
δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς 
και άλλους τρόπους διασφάλισης της μυστικότητας της 
πράξης. Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη 
σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την 
ατομική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο για την 
ασφάλειά του μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας το 
ζητήσει εγγράφως ή δεν συνεργάζεται για την επιτυχία 
τους. 
5. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο μάρτυρας του 
οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας, 
καλείται με το όνομα που αναφέρεται στην έκθεση 
εξέτασής του. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την 
αποκάλυψη του πραγματικού ονόματος του μάρτυρα, αν 
τούτο ζητηθεί από τον εισαγγελέα ή από ένα διάδικο ή και 
αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο μπορεί 
να διατάξει όσα ορίζονται στο άρθρο 354. 
6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του 
μάρτυρα, μόνη η κατάθεσή του δεν είναι αρκετή για την 
καταδίκη του κατηγορουμένου. 

30 του ν. 4251/2014, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 για την 
αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή 
εκφοβισμό του θύματος αυτών των πράξεων, όπως αυτό 
χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
περιπτώσεων ι` και ια` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
4251/2014, των οικείων του θύματος ή των ουσιωδών 
μαρτύρων, ακόμη και όταν οποιαδήποτε από τις 
προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις δεν έχει τελεσθεί 
στο πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ. 
3. Σε υποθέσεις σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις των 
άρθρων 159, 159Α και 235 έως 237Α ΠΚ, ακόμα κι αν δεν 
τελέσθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, είναι 
δυνατόν να παρέχεται στους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος κατ` άρθρο 47, στους ιδιώτες κατ` άρθρο 
255 και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμβάλλει 
ουσιωδώς στην αποκάλυψη των ως άνω αξιοποίνων 
πράξεων ή, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και στους 
οικείους των προαναφερθέντων προσώπων, η 
προβλεπόμενη στην παρ. 4 προστασία από 
πιθανολογούμενες πράξεις εκφοβισμού ή αντεκδίκησης. 
4. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη με κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό της αστυνομίας, η κατάθεση με 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο 
ηχητικής μετάδοσής της, η μη αναγραφή στην έκθεση 
εξέτασης του ονόματος, του τόπου γέννησης, κατοικίας 
και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας του, που 
διατάσσονται με αιτιολογημένη διάταξη του αρμόδιου 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή των στοιχείων 
ταυτότητας, η μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα, καθώς 
και η μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για αόριστο 
χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανάκλησής της, των 
δημοσίων υπαλλήλων, που αποφασίζονται κατά 
παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις από τους 
αρμόδιους Υπουργούς, ύστερα από εισήγηση του 
αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η υπουργική 
απόφαση μπορεί να προβλέπει τη μη δημοσίευσή της 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και άλλους 
τρόπους διασφάλισης της μυστικότητας της πράξης. Τα 
μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη 
του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία του 
πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του μέτρο και 
διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν 
συνεργάζεται για την επιτυχία τους. 
5. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο μάρτυρας του 
οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας, 
καλείται με το όνομα που αναφέρεται στην έκθεση 
εξέτασής του. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την 
αποκάλυψη του πραγματικού ονόματος του μάρτυρα, αν 
τούτο ζητηθεί από τον εισαγγελέα ή από ένα διάδικο ή και 
αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο μπορεί 
να διατάξει όσα ορίζονται στο άρθρο 354. 
6. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του 
μάρτυρα, μόνη η κατάθεσή του δεν είναι αρκετή για την 
καταδίκη του κατηγορουμένου. 

Άρθρο 224 - Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει 
1. Ο μάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει πώς έμαθε όσα 
καταθέτει. Αν πρόκειται για γεγονότα που άκουσε από 
άλλους, πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατονομάσει 
ταυτόχρονα και εκείνους από τους οποίους τα άκουσε, 

Άρθρο 224 - Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει 
1. Ο μάρτυρας πρέπει να αποκαλύπτει πώς έμαθε όσα 
καταθέτει. Αν πρόκειται για γεγονότα που άκουσε από 
άλλους, πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατονομάσει 
ταυτόχρονα και εκείνους από τους οποίους τα άκουσε, 
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εκτός αν στον νόμο ορίζεται διαφορετικά. 
2. Αν ο μάρτυρας δεν κατονομάζει την πηγή των 
πληροφοριών του, η κατάθεσή του απαγορεύεται να 
ληφθεί υπόψη. 

εκτός αν στον νόμο ορίζεται διαφορετικά. 
2. Αν ο μάρτυρας δεν κατονομάζει την πηγή των 
πληροφοριών του, η κατάθεση του δεν μπορεί να ληφθεί 
υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου, αν δεν 
υπάρχει και άλλο, ρητά κατονομαζόμενο στην 
απόφαση, αποδεικτικό μέσο. 

Άρθρο 227 - Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής 
προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας 
1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος 
των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 
324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 
348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351Α ΠΚ, καθώς και στα άρθρα 
29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014, διορίζεται και 
παρίσταται, ως πραγματογνώμων, ειδικά εκπαιδευμένος 
παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση 
έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα 
Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων ή που 
περιλαμβάνεται στον πίνακα πραγματογνωμόνων, όπου 
αυτά δεν λειτουργούν. Η εξέταση ως μάρτυρα του 
ανήλικου θύματος διενεργείται υποχρεωτικά στα 
Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων της 
Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε 
χώρους ειδικά σχεδιασμένους και προσαρμοσμένους για 
το σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με όσο 
το δυνατόν περιορισμένο αριθμό συνεντεύξεων. 
2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιμάζει 
τον ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο 
με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους 
δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και με τους τυχόν 
διορισμένους τεχνικούς συμβούλους του κατηγορουμένου, 
μη εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 207 ως 
προς το θέμα της προσωπικής επαφής αυτών με τον 
ανήλικο. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί κατάλληλες 
διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική 
ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και 
διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση, που 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Η 
εξέταση του ανηλίκου διενεργείται από τους 
προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς 
λειτουργούς διά του παρισταμένου παιδοψυχολόγου ή 
παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος μπορεί να 
συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός αν ο 
ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου 
αυτού με αιτιολογημένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, 
ιδίως, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή 
ανάμειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη. 
3. Οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν δικαίωμα να 
ζητήσουν να υποβληθούν στον ανήλικο από τον 
ανακρίνοντα ερωτήσεις, τις οποίες έχουν προηγουμένως 
διατυπώσει εγγράφως, εκτός αν κατά την κρίση του 
παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική κατάσταση του 
ανηλίκου. 
4. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως και 
καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο. 
Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου 
αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόμενα στάδια 
της διαδικασίας. 
5. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της 
κατάθεσης του ανηλίκου, η γραπτή κατάθεσή του 
αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την 

Άρθρο 227 - Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής 
προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας 
1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος 
των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 
324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 
348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351Α ΠΚ, καθώς και στα άρθρα 
29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014, διορίζεται και 
παρίσταται, ως πραγματογνώμων, ειδικά εκπαιδευμένος 
παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση 
έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα 
Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων ή που 
περιλαμβάνεται στον πίνακα πραγματογνωμόνων, όπου 
αυτά δεν λειτουργούν. Η εξέταση ως μάρτυρα του 
ανήλικου θύματος διενεργείται στα Αυτοτελή Γραφεία 
Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων της Εφετειακής 
Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε χώρους 
ειδικά σχεδιασμένους και προσαρμοσμένους για το σκοπό 
αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με όσο το δυνατόν 
περιορισμένο αριθμό συνεντεύξεων. 
2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιμάζει 
τον ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο 
με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους 
δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και με τους τυχόν 
διορισμένους τεχνικούς συμβούλους του κατηγορουμένου, 
μη εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 207 ως 
προς το θέμα της προσωπικής επαφής αυτών με τον 
ανήλικο. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί κατάλληλες 
διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική 
ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και 
διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση, που 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Η 
εξέταση του ανηλίκου διενεργείται από τους 
προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς 
λειτουργούς διά του παρισταμένου παιδοψυχολόγου ή 
παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος μπορεί να 
συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός αν ο 
ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου 
αυτού με αιτιολογημένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, 
ιδίως, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή 
ανάμειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη. 
3. Οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν δικαίωμα να 
ζητήσουν να υποβληθούν στον ανήλικο από τον 
ανακρίνοντα ερωτήσεις, τις οποίες έχουν προηγουμένως 
διατυπώσει εγγράφως, εκτός αν κατά την κρίση του 
παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική κατάσταση του 
ανηλίκου. 
4. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως και 
καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο. 
Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου 
αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόμενα στάδια 
της διαδικασίας. 
5. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της 
κατάθεσης του ανηλίκου, η γραπτή κατάθεσή του 
αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την 
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ακροαματική διαδικασία έχει συμπληρώσει το δέκατο 
όγδοο έτος, μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως, 
εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο. 
6. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε 
πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι 
διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του 
δικαστηρίου την εξέταση του ανηλίκου, αν δεν έχει 
εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί 
συμπληρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του 
ανηλίκου γίνεται με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί 
σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο 
όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον 
διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 
2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις αυτές. Οι ερωτήσεις τίθενται από το 
δικαστήριο μετά από ακρόαση του εισαγγελέα και των 
παριστάμενων διαδίκων και υποβάλλονται στον ανήλικο, 
εκτός αν κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή του 
ψυχιάτρου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική 
κατάσταση του ανηλίκου. 
7. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρμόζεται ανάλογα 
και επί ανηλίκων θυμάτων των αναφερόμενων στην παρ. 
1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική έρευνα 
μπορεί να διεξαχθεί και από κοινωνικούς λειτουργούς 
δήμων ή νομαρχιών. 

ακροαματική διαδικασία έχει συμπληρώσει το δέκατο 
όγδοο έτος, μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως, 
εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο. 
6. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε 
πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι 
διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του 
δικαστηρίου την εξέταση του ανηλίκου, αν δεν έχει 
εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί 
συμπληρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του 
ανηλίκου γίνεται με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί 
σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο 
όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον 
διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 
2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις αυτές. Οι ερωτήσεις τίθενται από το 
δικαστήριο μετά από ακρόαση του εισαγγελέα και των 
παριστάμενων διαδίκων και υποβάλλονται στον ανήλικο, 
εκτός αν κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή του 
ψυχιάτρου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική 
κατάσταση του ανηλίκου. 
7. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 68 του ν. 4478/2017 
εφαρμόζονται και στα ανήλικα θύματα των 
αναφερομένων στην παρ. 1 πράξεων. 

Άρθρο 228 - Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων 
1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του θύματος των 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 323Α ΠΚ, 
διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, 
ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα 
λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208. 
2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιμάζει τον παθόντα 
για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο με τους 
προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους δικαστικούς 
λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί 
κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την 
αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του 
παθόντα και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή 
έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος ή 
ο ψυχολόγος και ο παθών μπορεί να συνοδεύεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του, εκτός αν ο ανακριτής 
απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού με 
αιτιολογημένη απόφαση του για σπουδαίο λόγο, ιδίως σε 
περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ανάμειξης του 
προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη. Η παρ. 3 του 
προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως. 
3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως και 
καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο, 
όταν αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή της 
κατάθεσης του παθόντα αντικαθιστά τη φυσική παρουσία 
του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. 
4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της, η 
γραπτή κατάθεση του παθόντα αναγιγνώσκεται στο 
ακροατήριο. 
5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε 
πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι 
διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του 
δικαστηρίου την εξέταση του παθόντα, αν δεν έχει 
εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξεταστεί 
συμπληρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του 

Άρθρο 228 - Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων 
1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του θύματος των 
πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α, 336, στην 
παρ. 4 του άρθρου 337, στα άρθρα 338, 343, 345 και 
στην παρ. 3 του άρθρου 349 ΠΚ διορίζεται και 
παρίσταται, ως πραγματογνώμων, ψυχολόγος ή 
ψυχίατρος, χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά τα 
άρθρα 204 έως 208. 
2. Ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος προετοιμάζει τον παθόντα 
για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο με τους 
προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους δικαστικούς 
λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί 
κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την 
αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του 
παθόντα και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή 
έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
δικογραφίας. Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος ή 
ο ψυχολόγος και ο παθών μπορεί να συνοδεύεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός αν ο ανακριτής 
απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού με 
αιτιολογημένη απόφαση του για σπουδαίο λόγο, ιδίως σε 
περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ανάμειξης του 
προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη. Η παρ. 3 του 
προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως. 
3. Η κατάθεση του παθόντα συντάσσεται εγγράφως και 
καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο, 
όταν αυτό είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική προβολή της 
κατάθεσης του παθόντα αντικαθιστά τη φυσική παρουσία 
του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. 
4. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της, η 
γραπτή κατάθεση του παθόντα αναγιγνώσκεται στο 
ακροατήριο. 
5. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε 
πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι 
διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του 
δικαστηρίου την εξέταση του παθόντα, αν δεν έχει 
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παθόντα γίνεται με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί 
σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο 
όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον 
διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 
2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις αυτές. 
6. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρμόζεται 
αναλόγως και επί ενήλικων θυμάτων των αναφερομένων 
στην παρ. 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική 
έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και από κοινωνικούς 
λειτουργούς δήμων ή περιφερειών. 

εξεταστεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξεταστεί 
συμπληρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του 
παθόντα γίνεται με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί 
σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο 
όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον 
διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Σε κάθε 
περίπτωση, στις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1 πλην 
εκείνης του άρθρου 323Α ΠΚ, το δικαστήριο με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση, μπορεί να ζητήσει την 
εξέταση με φυσική παρουσία του ενήλικου παθόντα, 
με την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 330 
ΚΠΔ, αν κρίνεται απολύτως αναγκαία για την 
ανεύρεση της αλήθειας. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές. 
6. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 68 του ν. 4478/2017 
εφαρμόζονται αναλόγως και επί ενήλικων θυμάτων των 
αναφερομένων στην παρ. 1 πράξεων. Στην περίπτωση 
αυτή η κοινωνική έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και από 
κοινωνικούς λειτουργούς δήμων ή περιφερειών. 

Άρθρο 245 - Πότε και από ποιον ενεργείται 
1. Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε 
ανακριτικό υπάλληλο μετά από γραπτή παραγγελία του 
εισαγγελέα, είναι συνοπτική και δεν περατώνεται πριν 
ληφθεί η απολογία του κατηγορουμένου. Εφόσον ο 
κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, 
η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. 
Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις 
περιπτώσεις του εδαφίου δ’ της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 
2 εδάφιο β ΄, 322 παρ. 3 εδάφιο α΄ περίπτωση γ΄ και 323 
εδάφιο γ΄ περίπτωση γ΄. 
Ο ανακριτικός υπάλληλος που ορίζεται σύμφωνα με τo 
εδάφιο α΄ είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει όλες τις 
προανακριτικές πράξεις που αφορούν την υπόθεση για 
την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιόν του τους 
μάρτυρες για εξέταση και τους κατηγορούμενους για να 
απολογηθούν εφόσον αυτοί κατοικούν στην περιφέρεια 
του εφετείου της έδρας του. Αν οι μάρτυρες και οι 
κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι άλλων εφετειακών 
περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός υπάλληλος ζητεί την 
εξέταση των μαρτύρων και τη λήψη των απολογιών των 
κατηγορουμένων από τον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο, 
ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών. Ο αρχικά ορισθείς ανακριτικός 
υπάλληλος μετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει 
τη δικογραφία με εκτελεσμένη πλήρως την παραγγελία 
στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής τα Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς 
θεωρούνται ως ανήκοντα σε μία εφετειακή περιφέρεια. Η 
προανάκριση περατώνεται: α) με απευθείας κλήση του 
κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β) με πρόταση του 
εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο ή γ) με παραγγελία 
του εισαγγελέα στον ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση 
κακουργήματος. Στην τελευταία περίπτωση, η 
προανάκριση μπορεί και να διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο. 
Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας 
κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την 
παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Αν 
υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν 
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος μερικών από 
αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει 

Άρθρο 245 - Πότε και από ποιον ενεργείται 
1. Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε 
ανακριτικό υπάλληλο μετά από γραπτή παραγγελία του 
εισαγγελέα, είναι συνοπτική και δεν περατώνεται πριν 
ληφθεί η απολογία του κατηγορουμένου. Εφόσον ο 
κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, 
η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. 
Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις 
περιπτώσεις του εδαφίου δ της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 
2 εδάφιο β`, 322 παρ. 3 εδάφιο α΄ περίπτωση γ΄ και 323 
εδάφιο γ` περίπτωση γ΄. Ο ανακριτικός υπάλληλος που 
ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο α` είναι υποχρεωμένος να 
διενεργήσει όλες τις προανακριτικές πράξεις που αφορούν 
την υπόθεση για την οποία η παραγγελία και καλεί 
ενώπιόν του τους μάρτυρες για εξέταση και τους 
κατηγορούμενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί 
κατοικούν στην περιφέρεια του εφετείου της έδρας του. Αν 
οι μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι άλλων 
εφετειακών περιφερειών, ο ανωτέρω ανακριτικός 
υπάλληλος ζητεί την εξέταση των μαρτύρων και τη λήψη 
των απολογιών των κατηγορουμένων από τον αρμόδιο 
ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν 
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Ο αρχικά ορισθείς 
ανακριτικός υπάλληλος μετά το πέρας των άνω ενεργειών 
επιστρέφει τη δικογραφία με εκτελεσμένη πλήρως την 
παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής τα Εφετεία Αθηνών και 
Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα σε μία εφετειακή 
περιφέρεια. Η προανάκριση περατώνεται: α) με απευθείας 
κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β) με 
πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο ή γ) με 
παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή, εφόσον 
προκύπτει τέλεση κακουργήματος. Στην τελευταία 
περίπτωση, η προανάκριση μπορεί και να διακοπεί κατά 
τον ίδιο τρόπο. Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο 
εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις 
για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. 
Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν 
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος μερικών από 
αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει 
οριστικά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να 
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οριστικά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να 
χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει μόνο ως προς 
αυτούς στο δικαστικό συμβούλιο. 
2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από 
την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας 
των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια 
πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή 
κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται 
για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το 
άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να 
επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι 
αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο 
δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του 
εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον 
εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν 
χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο 
εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.. 
3. Αν από την προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα 
του δράστη ορισμένου εγκλήματος, η δικογραφία τίθεται 
με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα στο αρχείο. Το ίδιο 
μπορεί να πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης 
παραμένει άγνωστος μετά από προκαταρκτική εξέταση. 
Στην περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη 
θεωρείται ότι ασκήθηκε με την έκδοση της πιο πάνω 
πράξης του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και 
τον χαρακτηρισμό του αδικήματος και τον χρόνο τέλεσής 
του. Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία 
ανασύρεται από το αρχείο και συνεχίζεται η ποινική 
διαδικασία. Αν οι κατηγορούμενοι είναι περισσότεροι, η 
αρχειοθέτηση γίνεται μόνον ως προς αυτόν που 
παρέμεινε άγνωστος. 

χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει μόνο ως προς 
αυτούς στο δικαστικό συμβούλιο. Το προηγούμενο 
εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και επί συναφών 
εγκλημάτων, είτε πρόκειται για έναν είτε για 
περισσότερους κατηγορούμενους. 
2. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από 
την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας 
των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια 
πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή 
κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται 
για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το 
άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να 
επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι 
αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο 
δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του 
εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον 
εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν 
χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο 
εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.. 
3. Αν από την προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα 
του δράστη ορισμένου εγκλήματος, η δικογραφία τίθεται 
με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα στο αρχείο. Το ίδιο 
μπορεί να πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης 
παραμένει άγνωστος μετά από προκαταρκτική εξέταση. 
Στην περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη 
θεωρείται ότι ασκήθηκε με την έκδοση της πιο πάνω 
πράξης του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και 
τον χαρακτηρισμό του αδικήματος και τον χρόνο τέλεσής 
του. Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία 
ανασύρεται από το αρχείο και συνεχίζεται η ποινική 
διαδικασία. Αν οι κατηγορούμενοι είναι περισσότεροι, η 
αρχειοθέτηση γίνεται μόνον ως προς αυτόν που 
παρέμεινε άγνωστος. 

Άρθρο 269 - Αντίγραφα και φωτογραφίες των 
πραγμάτων που κατασχέθηκαν. Άρση της 
κατάσχεσης 
1. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση εφοδιάζεται, αν είναι 
δυνατό, με αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν 
και με φωτογραφίες ή άλλες αναπαραστάσεις των 
πραγμάτων που κατασχέθηκαν και μπορούν να 
αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να φυλαχθούν. 
2. Για τα πράγματα που μπορούν να φθαρούν 
διατάσσεται από εκείνον που ενεργεί την ανάκριση η 
πώληση κατά προτίμηση με δημόσιο πλειστηριασμό, ή η 
καταστροφή, αν ο νόμος απαγορεύει την κατοχή τους ή 
έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. 
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν 
δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό τον λόγο θα 
δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της 
αλήθειας. Στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 3 και 4 
και 51 παρ. 2 και 3 την άρση κατάσχεσης διατάσσει ο 
εισαγγελέας. Το ενδεχόμενο της δήμευσης των 
πραγμάτων που κατασχέθηκαν δεν εμποδίζει την αλλαγή 
του προσώπου του φύλακα ούτε την άρση της 
κατάσχεσης από το δικαστικό συμβούλιο. 

Άρθρο 269 - Αντίγραφα και φωτογραφίες των 
πραγμάτων που κατασχέθηκαν - Άρση της 
κατάσχεσης. Δυνατότητα προσφυγής κατά της 
απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του 
ανακριτή 
1. Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση εφοδιάζεται, αν είναι 
δυνατό, με αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν 
και με φωτογραφίες ή άλλες αναπαραστάσεις των 
πραγμάτων που κατασχέθηκαν και μπορούν να 
αλλοιωθούν ή είναι δύσκολο να φυλαχθούν. 
2. Για τα πράγματα που μπορούν να φθαρούν 
διατάσσεται από εκείνον που ενεργεί την ανάκριση η 
πώληση κατά προτίμηση με δημόσιο πλειστηριασμό, ή η 
καταστροφή, αν ο νόμος απαγορεύει την κατοχή τους ή 
έχουν καταστεί επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. 
3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό συμβούλιο ή το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν 
δεν είναι πιθανόν ότι από αυτό τον λόγο θα 
δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της 
αλήθειας. Κατά την προκαταρκτική εξέταση και την 
προανάκριση και στις περιπτώσεις των παρ, 3 και 4 
του άρθρου 43 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 51 η 
άρση της κατάσχεσης διατάσσεται μετά την υποβολή 
αίτησης από τον κύριο των κατασχεθέντων, από τον 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών και κατά την κύρια 
ανάκριση από τον ανακριτή. Εναντίον της 
απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του 
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ανακριτή επιτρέπεται προσφυγή στο συμβούλιο μέσα 
σε δέκα (10) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε η 
διάταξη σ’ εκείνον που αιτήθηκε την άρση της 
κατάσχεσης. 

Άρθρο 282 - Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις 
επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον 
περιορισμού και περιοριστικών όρων 
1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές 
ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, είναι δυνατό να 
διαταχθούν περιοριστικοί όροι ή κατ’ οίκον περιορισμός με 
ηλεκτρονική επιτήρηση ή να επιβληθεί προσωρινή 
κράτηση, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων. 
2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων, του κατ’ οίκον 
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και της 
προσωρινής κράτησης είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος 
τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος 
στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην 
ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην 
εκτέλεση της απόφασης. 
3. Οι περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι 
απολύτως αναγκαίοι για την εκπλήρωση των σκοπών της 
παρ. 2 και αν αυτοί δεν επαρκούν επιβάλλεται κατ’ οίκον 
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και αν και αυτό το 
μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε μόνο εκδίδεται ειδικά και 
εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής 
κράτησης. 

Άρθρο 282 - Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις 
επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον 
περιορισμού και περιοριστικών όρων 
1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές 
ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, είναι δυνατό να 
διαταχθούν περιοριστικοί όροι ή κατ` οίκον περιορισμός 
με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να επιβληθεί προσωρινή 
κράτηση, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων. 
2. Ο σκοπός των περιοριστικών όρων, του κατ` οίκον 
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και της 
προσωρινής κράτησης είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος 
τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος 
στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην 
ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην 
εκτέλεση της απόφασης. 
3. Περιοριστικοί όροι επιβάλλονται εφόσον είναι απολύτως 
αναγκαίοι για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 και 
αν αυτοί δεν επαρκούν επιβάλλεται κατ’ οίκον 
περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση και αν αυτό το 
μέτρο κρίνεται ανεπαρκές τότε μόνο εκδίδεται ειδικά και 
εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής 
κράτησης. 

Άρθρο 284 - Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική 
επιτήρηση 
1. Ως κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση 
νοείται η επιβολή στον κατηγορούμενο της υποχρέωσης 
να μην εξέρχεται από συγκεκριμένο και ειδικά ορισμένο 
στην διάταξη του ανακριτή κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων, 
που αποδεδειγμένα συνιστά τον τόπο διαμονής ή 
κατοικίας του. Η διάταξη που επιβάλλει τον κατ’ οίκον 
περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να ορίζει 
την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τόπο διαμονής ή 
κατοικίας του κατηγορουμένου, στην οποία θα μπορεί 
αυτός να κινείται για την κάλυψη βασικών βιοτικών 
αναγκών του. Για τον σκοπό αυτόν ο κατηγορούμενος 
επιτηρείται με τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών 
μέσων. Ο κατηγορούμενος υποχρεούται να μην 
επεμβαίνει ή επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα 
ηλεκτρονικά μέσα και στα συναφή με την επιτήρηση 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αρμόδια υπηρεσία 
παρακολουθεί και καταγράφει μέσω συστήματος 
γεωεντοπισμού, μόνο την γεωγραφική θέση του 
κατηγορούμενου και τηρεί σχετικό αρχείο. 
2. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση 
επιβάλλεται μόνον εφόσον προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις 
ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα και κρίνεται 
αιτιολογημένα ότι οι άλλοι περιοριστικοί όροι δεν 
επαρκούν για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2 του 
άρθρου 282, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος 
έχει γνωστή διαμονή στη χώρα και: 
α) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να 
διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε 
φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση 
κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και 
από την συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων 
προκύπτει σκοπός φυγής του, ή 

Άρθρο 284 - Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική 
επιτήρηση 
1. Ως κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση 
νοείται η επιβολή στον κατηγορούμενο της υποχρέωσης 
να μην εξέρχεται από συγκεκριμένο και ειδικά ορισμένο 
στην διάταξη του ανακριτή κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων, 
που αποδεδειγμένα συνιστά τον τόπο διαμονής ή 
κατοικίας του. Η διάταξη που επιβάλλει τον κατ` οίκον 
περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να ορίζει 
την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον τόπο διαμονής ή 
κατοικίας του κατηγορουμένου, στην οποία θα μπορεί 
αυτός να κινείται για την κάλυψη βασικών βιοτικών 
αναγκών του. Για τον σκοπό αυτόν ο κατηγορούμενος 
επιτηρείται με τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών 
μέσων. Ο κατηγορούμενος υποχρεούται να μην 
επεμβαίνει ή επιδρά καθ` οιονδήποτε τρόπο στα 
ηλεκτρονικά μέσα και στα συναφή με την επιτήρηση 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αρμόδια υπηρεσία 
παρακολουθεί και καταγράφει μέσω συστήματος 
γεωεντοπισμού, μόνο την γεωγραφική θέση του 
κατηγορούμενου και τηρεί σχετικό αρχείο. 
2. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση 
επιβάλλεται μόνον εφόσον προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις 
ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα και κρίνεται 
αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για 
την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 282, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος έχει γνωστή 
διαμονή στην χώρα και 
α) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να 
διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε 
φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση 
κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και 
από την συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων 
προκύπτει σκοπός φυγής του, ή β) κρίνεται αιτιολογημένα 
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β) κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι 
πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενη 
αμετάκλητη καταδίκη του για ομοειδή αξιόποινη πράξη, να 
διαπράξει και άλλα εγκλήματα. 
3. Αν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη 
απειλείται στον νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη 
κάθειρξη με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη ή αν το 
έγκλημα τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση ή υπάρχει μεγάλος 
αριθμός παθόντων από αυτό, μπορεί να διαταχθεί ο κατ’ 
οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν, 
με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του 
κατηγορουμένου, κρίνεται αιτιολογημένα, ότι το μέτρο 
αυτό παρέχει βάσιμα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν 
θα διαπράξει άλλα εγκλήματα. 
4. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 
επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική 
επιτήρηση του κατηγορουμένου και για το πλημμέλημα 
της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν 
προκύπτει σκοπός φυγής του με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παρ. 2 και πληρούνται οι λοιπές 
προϋποθέσεις της παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, το 
ανώτατο όριο διάρκειας του περιοριστικού όρου είναι έξι 
μήνες. 
5. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για 
την επιβολή του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική 
επιτήρηση. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική 
επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό 
αίτημα του κατηγορουμένου. Μόνο το γεγονός της μη 
υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον τελευταίο δεν τον 
καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων 
εγκλημάτων και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της 
προσωρινής κράτησης. 
6. Αν ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ’ 
οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή 
η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση κατά το 
άρθρο 296. Σε περίπτωση όμως τέλεσης από τον 
κατηγορούμενο του εγκλήματος του άρθρου 173Α ΠΚ, ο 
κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση 
αντικαθίσταται με προσωρινή κράτηση. 
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για 
ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο 
πέμπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον κατηγορείται για 
πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην 
περίπτωση αυτή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική 
επιτήρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και 
μπορεί να παρατείνεται μόνο για τρεις μήνες από το 
δικαστήριο, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 294. Το αίτημα για κατ’ οίκον 
περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται 
σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούμενο και από 
εκείνον που έχει την επιμέλειά του. Αν ο ανήλικος δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν 
σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική 
επιτήρηση ή τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α ΠΚ, 
είναι δυνατή η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση. 

ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως 
προκύπτει από προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη του 
για ομοειδή αξιόποινη πράξη, να διαπράξει και άλλα 
εγκλήματα. 
3. Αν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη 
απειλείται στον νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη 
κάθειρξη με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη ή αν το 
έγκλημα τελέσθηκε κατ` εξακολούθηση ή υπάρχει μεγάλος 
αριθμός παθόντων από αυτό, μπορεί να διαταχθεί ο κατ` 
οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν, 
με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του 
κατηγορουμένου, κρίνεται αιτιολογημένα, ότι το μέτρο 
αυτό παρέχει βάσιμα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν 
θα διαπράξει άλλα εγκλήματα. 
4. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να 
επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική 
επιτήρηση του κατηγορουμένου και για το πλημμέλημα 
της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν 
προκύπτει σκοπός φυγής του με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παρ. 2 και πληρούνται οι λοιπές 
προϋποθέσεις της παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, το 
ανώτατο όριο διαρκείας του κατ’ οίκον περιορισμού 
είναι έξι μήνες. 
5. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για 
την επιβολή του κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική 
επιτήρηση. Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική 
επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό 
αίτημα του κατηγορουμένου. Μόνο το γεγονός της μη 
υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον τελευταίο δεν τον 
καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων 
εγκλημάτων και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή της 
προσωρινής κράτησης. 
6. Αν ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ` 
οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, είναι δυνατή 
η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση κατά το 
άρθρο 296. Σε περίπτωση όμως τέλεσης από τον 
κατηγορούμενο του εγκλήματος του άρθρου 173Α ΠΚ, ο 
κατ` οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση 
αντικαθίσταται με προσωρινή κράτηση. 
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για 
ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο 
πέμπτο έτος της ηλικίας του, εφόσον κατηγορείται για 
πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην 
περίπτωση αυτή ο κατ` οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική 
επιτήρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και 
μπορεί να παρατείνεται μόνο για τρεις μήνες από το 
δικαστήριο, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 294. Το αίτημα για κατ` οίκον 
περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται 
σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούμενο και από 
εκείνον που έχει την επιμέλειά του. Αν ο ανήλικος δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν 
σχετικά με τον κατ` οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική 
επιτήρηση ή τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α ΠΚ, 
είναι δυνατή η αντικατάστασή του με προσωρινή κράτηση. 

Άρθρο 285 - Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων 
1. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του μέτρου του κατ’ οίκον 
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και τη διαδικασία 

Άρθρο 285 - Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με 
ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων 
1. Ως προς τη διάρκεια ισχύος του μέτρου του κατ’ οίκον 
περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και τη διαδικασία 
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άρσης, εξακολούθησης ή παράτασής του εφαρμόζονται 
αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 292 και 293. 
2. Το κόστος των ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης φέρει 
ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
3. Για τον σκοπό αυτόν με τη διάταξη του ανακριτή 
επιβάλλεται η υποχρέωση προκαταβολής των εξόδων 
επιτήρησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας 
του μέτρου κατά το άρθρο 292, επιβάλλεται με το σχετικό 
βούλευμα η προκαταβολή των επιπλέον εξόδων. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικατασταθεί το μέτρο πριν 
από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το 
οποίο έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα, τότε με την σχετική 
απόφαση, διάταξη ή βούλευμα διατάσσεται η απόδοση 
της διαφοράς σε εκείνον που τα προκατέβαλε. Αν ο 
κατηγορούμενος αθωωθεί, καταδικασθεί ή παύσει η 
εναντίον του ποινική δίωξη, εφαρμόζεται ως προς τη 
διαφορά αντίστοιχα το άρθρο 299. 
3. Σε περίπτωση μη προκαταβολής των εξόδων εντός της 
χορηγηθείσας από τον ανακριτή προθεσμίας, ο 
τελευταίος, μετά από πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει 
προσωρινή κράτηση, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία 
ότι ο κατηγορούμενος στερείται την οικονομική 
δυνατότητα να τα καταβάλει, οπότε τα έξοδα επιβάλλονται 
στο δημόσιο. 
4. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το μέτρο του 
κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση 
κρατείται μέχρι να προκαταβληθούν τα σχετικά έξοδα που 
του επιβλήθηκαν. Αφού καταβληθούν αυτά, οδηγείται στο 
αρμόδιο όργανο για την προσαρμογή του τεχνικού μέσου 
επιτήρησης, μαζί με την σχετική διάταξη του ανακριτή. Αν 
στην δικαστική περιφέρεια, στην οποία επιβλήθηκε το 
μέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατηγορούμενος 
οδηγείται χωρίς αναβολή στην πλησιέστερη δικαστική 
περιφέρεια, στην οποία λειτουργεί αρμόδιο όργανο. Αφού 
προσαρμοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισμός 
για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στο 
προκαθορισμένο κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων και 
συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας εντάσσεται 
στη δικογραφία. Η διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού 
αρχίζει από την ημέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής 
του. 

άρσης, εξακολούθησης ή παράτασής του εφαρμόζονται 
αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 292, 293 και 294. 
2. Το κόστος των ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης φέρει 
ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
3. Για τον σκοπό αυτόν με τη διάταξη του ανακριτή 
επιβάλλεται η υποχρέωση προκαταβολής των εξόδων 
επιτήρησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας 
του μέτρου κατά το άρθρο 292, επιβάλλεται με το σχετικό 
βούλευμα η προκαταβολή των επιπλέον εξόδων. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο αρθεί ή αντικατασταθεί το μέτρο πριν 
από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το 
οποίο έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα, τότε με την σχετική 
απόφαση, διάταξη ή βούλευμα διατάσσεται η απόδοση 
της διαφοράς σε εκείνον που τα προκατέβαλε. Αν ο 
κατηγορούμενος αθωωθεί, καταδικασθεί ή παύσει η 
εναντίον του ποινική δίωξη, εφαρμόζεται ως προς τη 
διαφορά αντίστοιχα το άρθρο 299. 
3. Σε περίπτωση μη προκαταβολής των εξόδων εντός της 
χορηγηθείσας από τον ανακριτή προθεσμίας, ο 
τελευταίος, μετά από πρόταση του εισαγγελέα, επιβάλλει 
προσωρινή κράτηση, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία 
ότι ο κατηγορούμενος στερείται την οικονομική 
δυνατότητα να τα καταβάλει, οπότε τα έξοδα επιβάλλονται 
στο δημόσιο. 
4. Εκείνος σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το μέτρο του 
κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση 
κρατείται μέχρι να προκαταβληθούν τα σχετικά έξοδα που 
του επιβλήθηκαν. Αφού καταβληθούν αυτά, οδηγείται στο 
αρμόδιο όργανο για την προσαρμογή του τεχνικού μέσου 
επιτήρησης, μαζί με την σχετική διάταξη του ανακριτή. Αν 
στην δικαστική περιφέρεια, στην οποία επιβλήθηκε το 
μέτρο, δεν είναι αυτό δυνατόν, ο κατηγορούμενος 
οδηγείται χωρίς αναβολή στην πλησιέστερη δικαστική 
περιφέρεια, στην οποία λειτουργεί αρμόδιο όργανο. Αφού 
προσαρμοσθεί και ενεργοποιηθεί ο τεχνικός εξοπλισμός 
για την ηλεκτρονική επιτήρηση, οδηγείται στο 
προκαθορισμένο κτίριο ή σύμπλεγμα κτιρίων και 
συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο της οποίας εντάσσεται 
στη δικογραφία. Η διάρκεια του κατ` οίκον περιορισμού 
αρχίζει από την ημέρα έκδοσης της διάταξης επιβολής 
του. 

Άρθρο 287 - Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων 
Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο 
κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο 
έτος της ηλικίας του, υπό τους όρους του προηγούμενου 
άρθρου και εφόσον κατηγορείται για πράξη από τις 
αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην περίπτωση αυτή 
η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η παραβίαση των 
περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο 
δεν επιτρέπεται να οδηγήσει από μόνη της σε προσωρινή 
κράτηση. Το ένταλμα προσωρινής κράτησης πρέπει να 
περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την 
οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά 
μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση 
επαρκή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των 
ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της 
προσωπικότητας του ανηλίκου. 

Άρθρο 287 - Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων 
1. Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και σε 
ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο 
πέμπτο έτος της ηλικίας του, υπό τους όρους του 
προηγούμενου άρθρου και εφόσον κατηγορείται για 
πράξη από τις αναφερόμενες στο άρθρο 127 ΠΚ. Στην 
περίπτωση αυτή η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η 
παραβίαση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί 
στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει από μόνη της 
σε προσωρινή κράτηση. Το ένταλμα προσωρινής 
κράτησης πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη 
αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα 
αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων κατά 
περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της 
πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου. 
2. Εάν ο ανήλικος τέλεσε πράξη που για τον ενήλικο 
είναι κακούργημα, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 
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1, ο ανακριτής μπορεί να επιβάλει αναμορφωτικά 
μέτρα των περ. α’ έως ια’ της παρ. 1 του άρθρου 122 
ΠΚ. 

Άρθρο 290 - Προσφυγή του προσωρινώς 
κρατουμένου 
1. Κατά του εντάλματος για την προσωρινή κράτηση και 
της διάταξης του ανακριτή που επέβαλε περιοριστικούς 
όρους επιτρέπεται στον κατηγορούμενο να προσφύγει στο 
συμβούλιο των πλημμελειοδικών. Η προσφυγή γίνεται 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προσωρινή κράτηση 
και συντάσσεται έκθεση δήλωσης ή εγχείρισης 
δικογράφου από τον γραμματέα των πλημμελειοδικών ή 
από εκείνον που διευθύνει τις φυλακές, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 474 παρ. 1. Η προσφυγή 
διαβιβάζεται στον εισαγγελέα των πλημμελειοδικών και 
εισάγεται από αυτόν χωρίς χρονοτριβή μαζί με την 
πρότασή του στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει 
αμετάκλητα. 
2. Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτική δύναμη. 
3. Αν το ένταλμα προσωρινής κράτησης εκδόθηκε ύστερα 
από βούλευμα δικαστικού συμβουλίου που έκρινε σε 
σχετική διαφωνία του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν 
επιτρέπεται προσφυγή. 
4. Το συμβούλιο των πλημμελειοδικών όταν ασχολείται με 
την προσφυγή μπορεί να άρει την προσωρινή κράτηση ή 
να την αντικαταστήσει με τους περιοριστικούς όρους που 
επιβάλλονται κατά την κρίση του ή να αντικαταστήσει με 
άλλους τους όρους που έχουν τεθεί. 
5. Και μετά την άσκηση της προσφυγής ο ανακριτής 
εξακολουθεί την ανάκριση χωρίς διακοπή. 

Άρθρο 290 - Προσφυγή του κρατουμένου 
1. Κατά του εντάλματος για την προσωρινή κράτηση και 
της διάταξης του ανακριτή που επέβαλε περιοριστικούς 
όρους επιτρέπεται στον κατηγορούμενο να προσφύγει στο 
συμβούλιο των πλημμελειοδικών. Η προσφυγή γίνεται 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση του 
εντάλματος προσωρινής κράτησης ή από την 
κοινοποίηση της διάταξης επιβολής περιοριστικών 
όρων και συντάσσεται έκθεση δήλωσης ή εγχείρισης 
δικογράφου από τον γραμματέα των πλημμελειοδικών ή 
από εκείνον που διευθύνει τις φυλακές, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 474 παρ. 1. Η προσφυγή 
διαβιβάζεται στον εισαγγελέα των πλημμελειοδικών και 
εισάγεται από αυτόν χωρίς χρονοτριβή μαζί με την 
πρότασή του στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει 
αμετάκλητα. 
2. Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτική δύναμη. 
3. Αν το ένταλμα προσωρινής κράτησης εκδόθηκε ύστερα 
από βούλευμα δικαστικού συμβουλίου που έκρινε σε 
σχετική διαφωνία του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν 
επιτρέπεται προσφυγή. 
4. Το Συμβούλιο των πλημμελειοδικών όταν ασχολείται με 
την προσφυγή μπορεί να άρει την προσωρινή κράτηση ή 
να την αντικαταστήσει με τους περιοριστικούς όρους που 
επιβάλλονται κατά την κρίση του ή να άρει ή να 
αντικαταστήσει με άλλους τους όρους που έχουν τεθεί. 
5. Και μετά την άσκηση της προσφυγής ο ανακριτής 
εξακολουθεί την ανάκριση χωρίς διακοπή. 

Άρθρο 292 - Διάρκεια της προσωρινής κράτησης 
1. Αν η προσωρινή κράτηση διαρκέσει έξι μήνες, ή στην 
εντελώς εξαιρετική περίπτωση της ανθρωποκτονίας από 
αμέλεια κατά συρροή τους τρεις μήνες, το δικαστικό 
συμβούλιο αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμά 
του, αν πρέπει να απολυθεί ο κατηγορούμενος από τις 
φυλακές ή να εξακολουθήσει η προσωρινή κράτησή του. 
Για το σκοπό αυτόν: 
α) Αν η ανάκριση συνεχίζεται, πέντε ημέρες πριν από τη 
συμπλήρωση του χρονικού αυτού διαστήματος ο 
ανακριτής αναφέρει στον εισαγγελέα εφετών με 
αιτιολογημένη έκθεσή του τους λόγους για τους οποίους 
δεν περατώθηκε η ανάκριση και διαβιβάζει τη δικογραφία 
στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, ο οποίος την εισάγει 
αμέσως στο συμβούλιο πλημμελειοδικών με έγγραφη 
αιτιολογημένη πρότασή του. Ο γραμματέας του 
συμβουλίου ειδοποιεί με οποιοδήποτε μέσο (έγγραφο, 
τηλεγράφημα, τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία) τον 
κατηγορούμενο ή το συνήγορό του για να διατυπώσει τις 
απόψεις του με έγγραφο υπόμνημα, μέσα σε προθεσμία 
που καθορίζει ο πρόεδρος του συμβουλίου και η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 48 ωρών από την 
υποβολή της πρότασης στο συμβούλιο. Ο 
κατηγορούμενος, έχει δικαίωμα να λάβει γνώση και 
αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης. Ο εισαγγελέας, ο 
κατηγορούμενος και ο συνήγορός του δεν εμφανίζονται 
ενώπιον του συμβουλίου, μπορεί όμως το συμβούλιο, αν 
κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, να διατάξει την ενώπιόν 
του εμφάνιση του κατηγορουμένου, οπότε καλείται και ο 

Άρθρο 292 - Διάρκεια της προσωρινής κράτησης 
1. Αν η προσωρινή κράτηση διαρκέσει έξι μήνες, ή στην 
εντελώς εξαιρετική περίπτωση της ανθρωποκτονίας από 
αμέλεια κατά συρροή τους τρεις μήνες, το δικαστικό 
συμβούλιο αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμά 
του, αν πρέπει να απολυθεί ο κατηγορούμενος από τις 
φυλακές ή να εξακολουθήσει η προσωρινή κράτησή του. 
Για το σκοπό αυτόν: 
α) Αν η ανάκριση συνεχίζεται, πέντε ημέρες πριν από τη 
συμπλήρωση του χρονικού αυτού διαστήματος ο 
ανακριτής αναφέρει στον εισαγγελέα εφετών με 
αιτιολογημένη έκθεσή του τους λόγους για τους οποίους 
δεν περατώθηκε η ανάκριση και διαβιβάζει τη δικογραφία 
στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, ο οποίος την εισάγει 
αμέσως στο συμβούλιο πλημμελειοδικών με έγγραφη 
αιτιολογημένη πρότασή του. Ο γραμματέας του 
συμβουλίου ειδοποιεί με οποιοδήποτε μέσο (έγγραφο, 
τηλεγράφημα, τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία) τον 
κατηγορούμενο ή το συνήγορό του για να διατυπώσει τις 
απόψεις του με έγγραφο υπόμνημα, μέσα σε προθεσμία 
που καθορίζει ο πρόεδρος του συμβουλίου και η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 48 ωρών από την 
υποβολή της πρότασης στο συμβούλιο. Ο 
κατηγορούμενος, έχει δικαίωμα να λάβει γνώση και 
αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης. Ο εισαγγελέας, ο 
κατηγορούμενος και ο συνήγορός του δεν εμφανίζονται 
ενώπιον του συμβουλίου, μπορεί όμως το συμβούλιο, αν 
κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, να διατάξει την ενώπιόν 
του εμφάνιση του κατηγορουμένου, οπότε καλείται και ο 
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εισαγγελέας. Μετά ταύτα, το συμβούλιο αποφαίνεται 
αμετάκλητα αν πρέπει να απολυθεί προσωρινά ο 
κατηγορούμενος ή να εξακολουθήσει η προσωρινή του 
κράτηση. Αν η ανάκριση ενεργείται από εφέτη, κατά το 
άρθρο 28, αρμόδιο να αποφανθεί είναι το συμβούλιο 
εφετών. 
β) Αν η ανάκριση έχει περατωθεί, ο εισαγγελέας του 
δικαστηρίου, στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση ή ο 
εισαγγελέας εφετών, αν έχει ασκηθεί έφεση κατά 
βουλεύματος, πέντε ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του 
παραπάνω χρονικού διαστήματος εισάγει τη δικογραφία 
με αιτιολογημένη πρότασή του στο αρμόδιο κατά την 
επόμενη παράγραφο συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
όσα ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση α΄ για την 
ειδοποίηση του κατηγορουμένου προς υποβολή 
υπομνήματος, τη λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής 
πρότασης, την μη εμφάνιση τούτου ενώπιον του 
συμβουλίου και την απόφαση του τελευταίου. 
2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση οριστικής 
απόφασης η προσωρινή κράτηση για το ίδιο έγκλημα δεν 
μπορεί να υπερβεί το έτος. Σε εντελώς εξαιρετικές 
περιστάσεις και εφόσον η κατηγορία αφορά σε εγκλήματα 
για τα οποία προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθειρξης ή 
πρόσκαιρης κάθειρξης με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη, 
η προσωρινή κράτηση μπορεί να παραταθεί για έξι το 
πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα: α) του 
συμβουλίου εφετών, αν η υπόθεση εκκρεμεί σε αυτό 
ύστερα από έφεση κατά βουλεύματος ή έχει εισαχθεί στο 
ακροατήριο του εφετείου ή του μικτού ορκωτού 
δικαστηρίου ή αν το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο σε 
πρώτο και τελευταίο βαθμό, και β) του συμβουλίου 
πλημμελειοδικών σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν η υπόθεση 
εκκρεμεί στον ανακριτή και συνεχίζεται η προσωρινή 
κράτηση σύμφωνα με την παρ. 1, ο ανακριτής τριάντα 
ημέρες πριν από την συμπλήρωση του ανώτατου ορίου 
της σύμφωνα με αυτή την παράγραφο, διαβιβάζει τη 
δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες την εισάγει με πρότασή του στο συμβούλιο. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση ο αρμόδιος εισαγγελέας, είκοσι 
πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την συμπλήρωση του 
ανώτατου ορίου της προσωρινής κράτησης σύμφωνα με 
αυτή την παράγραφο ή πριν από το τέλος της παράτασης 
που ήδη είχε χορηγηθεί, υποβάλλει στο αρμόδιο 
συμβούλιο πρόταση για παράταση ή όχι της προσωρινής 
κράτησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην 
προηγούμενη παράγραφο για την ειδοποίηση του 
κατηγορουμένου προς υποβολή υπομνήματος, τη λήψη 
αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης, την μη εμφάνιση 
τούτου ενώπιον του συμβουλίου και την απόφαση του 
τελευταίου. 
3. Αν δεν διαταχθεί η εξακολούθηση της προσωρινής 
κράτησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών μετά 
τη συμπλήρωση των τριών (3) ή των έξι (6) μηνών που 
προβλέπονται στην παρ. 1, το ένταλμα ή το βούλευμα με 
το οποίο είχε διαταχθεί παύει να ισχύει και ο αρμόδιος 
εισαγγελέας διατάσσει την απόλυση του προσωρινώς 
κρατουμένου. Αν το βούλευμα με το οποίο παρατείνεται η 
προσωρινή κράτηση δεν εκδοθεί πριν την παρέλευση του 
έτους, ο κατηγορούμενος απολύεται. 
4. Όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 290 και στα 
άρθρα 283 και 284 για την επιβολή περιοριστικών ή 

εισαγγελέας. Μετά ταύτα, το συμβούλιο αποφαίνεται 
αμετάκλητα αν πρέπει να απολυθεί προσωρινά ο 
κατηγορούμενος ή να εξακολουθήσει η προσωρινή του 
κράτηση. Αν η ανάκριση ενεργείται από εφέτη, κατά το 
άρθρο 28, αρμόδιο να αποφανθεί είναι το συμβούλιο 
εφετών. 
β) Αν η ανάκριση έχει περατωθεί, ο εισαγγελέας του 
δικαστηρίου, στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση ή ο 
εισαγγελέας εφετών, αν έχει ασκηθεί έφεση κατά 
βουλεύματος, πέντε ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του 
παραπάνω χρονικού διαστήματος εισάγει τη δικογραφία 
με αιτιολογημένη πρότασή του στο αρμόδιο κατά την 
επόμενη παράγραφο συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
όσα ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση α` για την 
ειδοποίηση του κατηγορουμένου προς υποβολή 
υπομνήματος, τη λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής 
πρότασης, την μη εμφάνιση τούτου ενώπιον του 
συμβουλίου και την απόφαση του τελευταίου. 
2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση οριστικής 
απόφασης η προσωρινή κράτηση για το ίδιο έγκλημα δεν 
μπορεί να υπερβεί το έτος. Σε εντελώς εξαιρετικές 
περιστάσεις και εφόσον η κατηγορία αφορά σε εγκλήματα 
για τα οποία προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθειρξης ή 
πρόσκαιρης κάθειρξης με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε έτη, 
η προσωρινή κράτηση μπορεί να παραταθεί για έξι το 
πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα: α) του 
συμβουλίου εφετών, αν η υπόθεση εκκρεμεί σε αυτό 
ύστερα από έφεση κατά βουλεύματος ή έχει εισαχθεί στο 
ακροατήριο του εφετείου ή του μικτού ορκωτού 
δικαστηρίου ή αν το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο σε 
πρώτο και τελευταίο βαθμό, και β) του συμβουλίου 
πλημμελειοδικών σε κάθε άλλη περίπτωση. 
Αν η υπόθεση εκκρεμεί στον ανακριτή και συνεχίζεται η 
προσωρινή κράτηση σύμφωνα με την παρ. 1, ο ανακριτής 
τριάντα ημέρες πριν από την συμπλήρωση του ανώτατου 
ορίου της σύμφωνα με αυτή την παράγραφο, διαβιβάζει τη 
δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες την εισάγει με πρότασή του στο συμβούλιο. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση ο αρμόδιος εισαγγελέας, είκοσι 
πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την συμπλήρωση του 
ανώτατου ορίου της προσωρινής κράτησης σύμφωνα με 
αυτή την παράγραφο ή πριν από το τέλος της παράτασης 
που ήδη είχε χορηγηθεί, υποβάλλει στο αρμόδιο 
συμβούλιο πρόταση για παράταση ή όχι της προσωρινής 
κράτησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην 
προηγούμενη παράγραφο για την ειδοποίηση του 
κατηγορουμένου προς υποβολή υπομνήματος, τη λήψη 
αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης, την μη εμφάνιση 
τούτου ενώπιον του συμβουλίου και την απόφαση του 
τελευταίου. 
3. Αν δεν διαταχθεί η εξακολούθηση της προσωρινής 
κράτησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών μετά 
τη συμπλήρωση των τριών (3) ή των έξι (6) μηνών που 
προβλέπονται στην παρ. 1, το ένταλμα ή το βούλευμα με 
το οποίο είχε διαταχθεί παύει να ισχύει και ο αρμόδιος 
εισαγγελέας διατάσσει την απόλυση του προσωρινώς 
κρατουμένου. Αν το βούλευμα με το οποίο παρατείνεται η 
προσωρινή κράτηση δεν εκδοθεί πριν την παρέλευση του 
έτους, ο κατηγορούμενος απολύεται. 
4. Όσα αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 290 και στα 
άρθρα 283 και 284 για την επιβολή περιοριστικών όρων ή 
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άλλων όρων, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του 
άρθρου αυτού. Μετά την παύση ισχύος του εντάλματος ή 
του βουλεύματος, με το οποίο διατάχθηκε η προσωρινή 
κράτηση του κατηγορουμένου, μπορεί να του επιβληθούν 
περιοριστικοί όροι. 
5. Κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση ως προς την παράταση ή 
τη συμπλήρωση των ανώτατων ορίων της προσωρινής 
κράτησης επιλύεται από το κατά την παρ. 2 αρμόδιο 
δικαστικό συμβούλιο, εφαρμόζονται δε και στην 
περίπτωση αυτήν όσα ορίζονται στην παρ. 1 στοιχ. α΄ για 
την ακρόαση του κατηγορουμένου και του εισαγγελέα. 

κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση 
εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού. 
Μετά την παύση ισχύος του εντάλματος ή του 
βουλεύματος, με το οποίο διατάχθηκε η προσωρινή 
κράτηση του κατηγορουμένου, μπορεί να του επιβληθούν 
περιοριστικοί όροι. 
5. Κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση ως προς την παράταση ή 
τη συμπλήρωση των ανώτατων ορίων της προσωρινής 
κράτησης επιλύεται από το κατά την παρ. 2 αρμόδιο 
δικαστικό συμβούλιο, εφαρμόζονται δε και στην 
περίπτωση αυτήν όσα ορίζονται στην παρ. 1 στοιχ. α΄ για 
την ακρόαση του κατηγορουμένου και του εισαγγελέα. 

Άρθρο 293 - Προκειμένου για έγκλημα που συρρέει 
κατ’ ιδέαν ή τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση 
1. Όταν το έγκλημα για το οποίο διατάχθηκε η προσωρινή 
κράτηση συρρέει κατ’ ιδέαν με άλλο έγκλημα ή αν το 
έγκλημα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, η προθεσμία που 
αναφέρεται στο άρθρο 292 υπολογίζεται από τότε που για 
πρώτη φορά κρατήθηκε ο κατηγορούμενος είτε για ένα 
από τα εγκλήματα που συρρέουν κατ’ ιδέαν είτε για μια 
από τις μερικότερες πράξεις που απαρτίζουν το κατ’ 
εξακολούθηση έγκλημα. 
2. Από την επιβολή της προσωρινής κράτησης έως την 
έκδοση οριστικής απόφασης δεν μπορεί να διαταχθεί νέα 
προσωρινή κράτηση του ίδιου κατηγορουμένου για άλλη 
πράξη για την οποία, με βάση τα στοιχεία της 
δικογραφίας, ήταν δυνατό να ασκηθεί ποινική δίωξη ή να 
απαγγελθεί κατηγορία, ταυτόχρονα με την ποινική δίωξη 
συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε η προηγούμενη 
προσωρινή κράτηση ή μέσα σε εύλογο διάστημα από 
αυτήν. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διαταχθεί νέα προσωρινή 
κράτηση για άλλη πράξη, αν η ποινική δίωξη γι’ αυτήν δεν 
μπορούσε να ασκηθεί παρά μόνο μέσα στους τρεις 
τελευταίους μήνες πριν από την πάροδο του χρονικού 
ορίου της διάρκειας της προηγούμενης προσωρινής 
κράτησης ή την τυχόν απόλυση του κρατουμένου. Στην 
περίπτωση αυτή η νέα προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να 
διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος και δεν παρατείνεται. 

Άρθρο 293 - Ανώτατα όρια προσωρινής κράτησης σε 
περίπτωση συρροής εγκλημάτων 
1. Όταν το έγκλημα για το οποίο διατάχθηκε η προσωρινή 
κράτηση συρρέει κατ’ ιδέαν με άλλο έγκλημα ή αν το 
έγκλημα τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση, η προθεσμία που 
αναφέρεται στο άρθρο 292 υπολογίζεται από τότε που για 
πρώτη φορά κρατήθηκε ο κατηγορούμενος είτε για ένα 
από τα εγκλήματα που συρρέουν κατ’ ιδέαν είτε για μια 
από τις μερικότερες πράξεις που απαρτίζουν το κατ’ 
εξακολούθηση έγκλημα. 
2. Από την επιβολή της προσωρινής κράτησης έως την 
έκδοση οριστικής απόφασης δεν μπορεί να διαταχθεί νέα 
προσωρινή κράτηση του ίδιου κατηγορουμένου για άλλη 
πράξη για την οποία, με βάση τα στοιχεία της 
δικογραφίας, ήταν δυνατό να ασκηθεί ποινική δίωξη ή να 
απαγγελθεί κατηγορία, ταυτόχρονα με την ποινική δίωξη 
συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε η προηγούμενη 
προσωρινή κράτηση ή μέσα σε εύλογο διάστημα από 
αυτήν. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διαταχθεί νέα προσωρινή 
κράτηση για άλλη πράξη, αν η ποινική δίωξη γι’ αυτήν δεν 
μπορούσε να ασκηθεί παρά μόνο μέσα στους τρεις 
τελευταίους μήνες πριν από την πάροδο του χρονικού 
ορίου της διάρκειας της προηγούμενης προσωρινής 
κράτησης ή την τυχόν απόλυση του κρατουμένου. Στην 
περίπτωση αυτή η νέα προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να 
διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος και δεν παρατείνεται. 

Άρθρο 294 - Αντικατάσταση της προσωρινής 
κράτησης και μετά το παραπεμπτικό βούλευμα 
1. Αν η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου 
συνεχίστηκε και μετά την παραπομπή του σε δίκη, το 
αρμόδιο συμβούλιο οποτεδήποτε, ή το δικαστήριο κατά τη 
διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ή σε περίπτωση 
που θα αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο η εκδίκαση, 
μπορεί ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου, του 
εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως να άρει την προσωρινή 
κράτηση ή τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική 
επιτήρηση ή να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση 
με κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να 
αντικαταστήσει τα προηγούμενα μέτρα με περιοριστικούς 
όρους ή να άρει ή να αντικαταστήσει τους περιοριστικούς 
όρους που έχουν τεθεί με άλλους. Το δικαστήριο που 
αποφάσισε την αναβολή αποφαίνεται και για την 
παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης, αν, στις 
επόμενες τριάντα ημέρες από την αναβολή, 
συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής 
κράτησης και εφόσον είναι παρών ο κατηγορούμενος. 
2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο είναι το συμβούλιο εφετών και αν ακόμη το 

Άρθρο 294 - Άρση ή αντικατάσταση προσωρινής 
κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών 
όρων μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου 
1. Αν η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου 
συνεχίστηκε και μετά την παραπομπή του σε δίκη, το 
αρμόδιο συμβούλιο οποτεδήποτε, ή το δικαστήριο κατά τη 
διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ή σε περίπτωση 
που θα αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο η εκδίκαση, 
μπορεί ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου, του 
εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως να άρει την προσωρινή 
κράτηση ή τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική 
επιτήρηση ή να αντικαταστήσει τα προηγούμενα μέτρα 
με περιοριστικούς όρους ή να άρει ή να 
αντικαταστήσει τους περιοριστικούς όρους που έχουν 
τεθεί με άλλους. Το δικαστήριο που αποφασίζει την 
αναβολή ή ακυρώνει την εισαγωγή της υπόθεσης στο 
ακροατήριο ή εκδικάζει την υπόθεση αποφαίνεται και 
για την εξακολούθηση ή την παράταση ή μη της 
προσωρινής κράτησης, αν στις επόμενες τριάντα (30) 
ημέρες συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής 
κράτησης και εφόσον είναι παρών ο κατηγορούμενος. 
2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη 
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συμβούλιο πλημμελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την 
προσωρινή κράτηση, εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί στο 
πλημμελειοδικείο. 
3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η αίτηση, δεν χρειάζεται 
να υποβληθεί προηγουμένως ο αιτών στην εκτέλεση του 
βουλεύματος ή της απόφασης. 

παράγραφο είναι το συμβούλιο εφετών και αν ακόμη το 
συμβούλιο πλημμελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την 
προσωρινή κράτηση, εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί στο 
πλημμελειοδικείο. 
3. Για να γίνει τυπικά παραδεκτή η αίτηση, δεν χρειάζεται 
να υποβληθεί προηγουμένως ο αιτών στην εκτέλεση του 
βουλεύματος ή της απόφασης. 

Άρθρο 299 - Απόδοση της εγγύησης 
1. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή παύσει η εναντίον του 
ποινική δίωξη, η εγγύηση επιστρέφεται άμεσα. Την 
απόδοση διατάσσει το δικαστήριο με την ίδια απόφαση. 
Διαφορετικά τη διατάσσει το συμβούλιο πλημμελειοδικών, 
κατά του βουλεύματος του οποίου επιτρέπεται έφεση στον 
κατηγορούμενο και στον τρίτο που είχε καταθέσει την 
εγγύηση. 
2. Αν καταδικαστεί ο κατηγορούμενος, το δικαστήριο ή το 
συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου διατάσσει 
την απόδοση της εγγύησης. Η απόδοση εκτελείται από 
τον εισαγγελέα, μόλις ο αμετάκλητα καταδικασμένος 
φυλακιστεί για να εκτίσει την ποινή του, εκτός αν 
διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Από το 
ποσό της εγγύησης που επιστρέφεται και όταν ακόμη έχει 
κατατεθεί από τρίτους, αφαιρούνται τα δικαστικά έξοδα και 
οι χρηματικές ποινές. Στον κατηγορούμενο και στον 
τρίτο που κατέθεσε την εγγύηση επιτρέπεται έφεση 
κατά του βουλεύματος του συμβουλίου. 

Άρθρο 299 - Απόδοση της εγγύησης 
1. Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή δεν γίνει σε 
βάρος του κατηγορία ή παύσει η εναντίον του ποινική 
δίωξη, ή αυτή κηρυχθεί απαράδεκτη, η εγγύηση 
επιστρέφεται άμεσα, ανεξάρτητα αν ασκήθηκε κατά 
της απόφασης ή του βουλεύματος ένδικο μέσο. Την 
απόδοση διατάσσει το δικαστήριο με την ίδια 
απόφαση ή το συμβούλιο με το ίδιο βούλευμα. 
2. Αν καταδικαστεί ο κατηγορούμενος, το δικαστήριο 
διατάσσει την απόδοση της εγγύησης. Η απόδοση 
εκτελείται από τον εισαγγελέα, μόλις ο αμετάκλητα 
καταδικασμένος φυλακιστεί για να εκτίσει την ποινή του, 
εκτός αν διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της 
ποινής. Από το ποσό της εγγύησης που επιστρέφεται και 
όταν ακόμη έχει κατατεθεί από τρίτους, αφαιρούνται τα 
δικαστικά έξοδα και οι χρηματικές ποινές. 
3. Αν το δικαστήριο ή το συμβούλιο των παρ. 1 και 2 
παρέλειψε να αποφανθεί, εφαρμόζεται η παρ. 1 του 
άρθρου 145. 

Άρθρο 308 - Περάτωση της κύριας ανάκρισης 
1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το 
συμβούλιο πλημμελειοδικών με βούλευμα. Για το σκοπό 
αυτόν, τα έγγραφα διαβιβάζονται αμέσως μετά την 
τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν 
κρίνει ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέψει στον ανακριτή 
για να συμπληρωθεί η ανάκριση, μέσα σε δύο μήνες ή, αν 
η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει, μέσα σε τρεις μήνες 
υποβάλλει πρόταση στο συμβούλιο για να παύσει 
οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο 
κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί 
κατηγορία εναντίον του. Ο εισαγγελέας, εφόσον στη 
δικογραφία που του διαβιβάστηκε από τον ανακριτή μετά 
το πέρας της κύριας ανάκρισης υπάρχουν 
κατηγορούμενοι κατά των οποίων έχει εκδοθεί ένταλμα 
προσωρινής κράτησης, οφείλει εντός μηνός να υποβάλει 
πρόταση στο συμβούλιο, για να παύσει οριστικά ή 
προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο 
κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί 
κατηγορία εναντίον του. Σε περίπτωση πράξης 
ανηλίκου κατηγορουμένου που αν την τελούσε 
ενήλικος θα ήταν κακούργημα και για το οποίο 
προβλέπεται η ποινή του περιορισμού σε 
σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων 
σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 1 ΠΚ, η κύρια 
ανάκριση περατώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του εδ. α΄ της παραγράφου αυτής. 
2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχετική 
πρόταση, πριν την υποβάλει στο αρμόδιο δικαστικό 
συμβούλιο, έχει υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω 
και τηλεφωνικά, τους διαδίκους, προκειμένου να λάβουν 
αντίγραφό της και να ασκήσουν το δικαίωμα ακρόασης, 
υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις τους. Στην 
περίπτωση αυτή, η δικογραφία διαβιβάζεται στο δικαστικό 

Άρθρο 308 - Περάτωση της κύριας ανάκρισης 
1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το 
συμβούλιο πλημμελειοδικών με βούλευμα. Για το σκοπό 
αυτόν, τα έγγραφα διαβιβάζονται αμέσως μετά την 
τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν 
κρίνει ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέψει στον ανακριτή 
για να συμπληρωθεί η ανάκριση, μέσα σε δύο (2) μήνες ή, 
αν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει, μέσα σε τρεις 
μήνες υποβάλλει πρόταση στο συμβούλιο για να παύσει 
οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο 
κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί 
κατηγορία εναντίον του. Ο εισαγγελέας, εφόσον στη 
δικογραφία που του διαβιβάστηκε από τον ανακριτή μετά 
το πέρας της κύριας ανάκρισης υπάρχουν 
κατηγορούμενοι κατά των οποίων έχει εκδοθεί ένταλμα 
προσωρινής κράτησης, οφείλει εντός μηνός να υποβάλει 
πρόταση στο συμβούλιο, για να παύσει οριστικά ή 
προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο 
κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί 
κατηγορία εναντίον του. 
2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχετική 
πρόταση, πριν την υποβάλει στο αρμόδιο δικαστικό 
συμβούλιο, έχει υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω 
και τηλεφωνικά, τους διαδίκους, προκειμένου να λάβουν 
αντίγραφό της και να ασκήσουν το δικαίωμα ακρόασης, 
υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις τους. 
3. Η κύρια ανάκριση στα πλημμελήματα περατώνεται και 
με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο 
του αρμόδιου δικαστηρίου με διαταγή του εισαγγελέα, 
εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ανακριτή. Σε 
αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται και η διάταξη του 
άρθρου 322. Ο εισαγγελέας εφετών έχει δικαίωμα, αν 
δεχτεί την προσφυγή, να διατάξει είτε να υποβληθεί η 
προσφυγή στο συμβούλιο είτε να συμπληρωθεί η 
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συμβούλιο, αφού παρέλθουν δέκα ημέρες από την 
ειδοποίηση, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
αρμόδιου γραμματέα της εισαγγελίας, που επισυνάπτεται 
στη δικογραφία. 
3. Η κύρια ανάκριση στα πλημμελήματα περατώνεται και 
με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο 
του αρμόδιου δικαστηρίου με διαταγή του εισαγγελέα, 
εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ανακριτή. Σε 
αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται και η διάταξη του 
άρθρου 322. Ο εισαγγελέας εφετών έχει δικαίωμα, αν 
δεχτεί την προσφυγή, να διατάξει είτε να υποβληθεί η 
προσφυγή στο συμβούλιο είτε να συμπληρωθεί η 
ανάκριση, που περατώνεται με βούλευμα του συμβουλίου. 
Το συμβούλιο πλημμελειοδικών αποφαίνεται για την 
συνέχιση ή όχι της προσωρινής κράτησης, καθώς και για 
την διατήρηση ή όχι των περιοριστικών όρων. 
4. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο ανακριτής οφείλει, πριν 
διαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, να 
γνωστοποιήσει στους διαδίκους ότι ολοκληρώθηκε η 
ανάκριση, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους 
παρέχονται με τα άρθρα 100, 107 και 108. Οι διάδικοι 
έχουν το δικαίωμα να διορίσουν αντίκλητο δικηγόρο από 
τους διορισμένους στην έδρα του ανακριτή, και σε αυτόν 
γίνεται η γνωστοποίηση. Αν όμως οι διάδικοι κατοικούν 
έξω από την έδρα του ανακριτή, η γνωστοποίηση γίνεται 
μόνο αν έχουν διορίσει αντίκλητο. 
5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του 
δράστη ορισμένου εγκλήματος, εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις των εδ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
245. 

ανάκριση, που περατώνεται με βούλευμα του συμβουλίου. 
Η παρ. 1 του άρθρου 245 εφαρμόζεται αναλόγως. Το 
συμβούλιο πλημμελειοδικών αποφαίνεται για την 
συνέχιση ή όχι της προσωρινής κράτησης, καθώς και για 
την διατήρηση ή όχι των περιοριστικών όρων. 
4. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο ανακριτής οφείλει, πριν 
διαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, να 
γνωστοποιήσει στους διαδίκους ότι ολοκληρώθηκε η 
ανάκριση, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους 
παρέχονται με τα άρθρα 100, 107 και 108. Οι διάδικοι 
έχουν το δικαίωμα να διορίσουν αντίκλητο δικηγόρο από 
τους διορισμένους στην έδρα του ανακριτή, και σε αυτόν 
γίνεται η γνωστοποίηση. Αν όμως οι διάδικοι κατοικούν 
έξω από την έδρα του ανακριτή, η γνωστοποίηση γίνεται 
μόνο αν έχουν διορίσει αντίκλητο. 
5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του 
δράστη ορισμένου εγκλήματος, εφαρμόζονται αναλόγως 
τα εδάφια πρώτο, τέταρτο και πέμπτο της παρ. 3 του 
άρθρου 245. 

Άρθρο 340 - Προσωπική εμφάνιση του 
κατηγορουμένου 
1. Ο κατηγορούμενος οφείλει να εμφανίζεται 
αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, 
μπορεί επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την 
υπεράσπισή του. Στα κακουργήματα, ο πρόεδρος του 
δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε όσους 
κατηγορούμενους δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει 
τον Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο του 
οικείου δικηγορικού συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει 
και ο δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για 
πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα. 
Για το σκοπό αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο 
πρόεδρος του δικαστηρίου διακριβώνει για το σύνολο των 
υποθέσεων, αν οι κατηγορούμενοι στερούνται συνηγόρου 
υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες διορίζεται 
συνήγορος κατά τα παραπάνω, εκδικάζονται υποχρεωτικά 
σε συνεδρίαση μετά από διακοπή, προκειμένου να 
προετοιμαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος. Η 
δικάσιμος μετά από τη διακοπή αυτή δεν μπορεί να 
απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες. Ο 
συνήγορος μπορεί να διορίζεται και πριν από τη 
συνεδρίαση, αν το ζητήσει ο κατηγορούμενος, ακόμα και 
με απλή επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν κρατείται στις 
φυλακές, το αίτημά του διαβιβάζεται από τον διευθυντή 
του καταστήματος κράτησης. Ο εισαγγελέας διορίζει 
συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του τη 
δικογραφία. Αν ο κατηγορούμενος αρνηθεί την 
υπεράσπισή του από το διορισμένο συνήγορο, ο 
πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει σε αυτόν άλλο 
συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε περίπτωση νέας 

Άρθρο 340 - Προσωπική εμφάνιση του 
κατηγορουμένου 
1. Ο κατηγορούμενος οφείλει να εμφανίζεται 
αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, 
μπορεί επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την 
υπεράσπισή του. Στα κακουργήματα και στα 
πλημμελήματα για τα οποία ο νόμος απειλεί ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών, ο πρόεδρος 
του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε όσους 
κατηγορούμενους δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει 
τον Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο του 
οικείου δικηγορικού συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει 
και ο δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για 
πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα. 
Για το σκοπό αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο 
πρόεδρος του δικαστηρίου διακριβώνει για το σύνολο των 
υποθέσεων, αν οι κατηγορούμενοι στερούνται συνηγόρου 
υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες διορίζεται 
συνήγορος κατά τα παραπάνω, εκδικάζονται υποχρεωτικά 
σε συνεδρίαση μετά από διακοπή, προκειμένου να 
προετοιμαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος. Η 
δικάσιμος μετά από τη διακοπή αυτή δεν μπορεί να 
απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες. Ο 
συνήγορος μπορεί να διορίζεται και πριν από τη 
συνεδρίαση, αν το ζητήσει ο κατηγορούμενος, ακόμα και 
με απλή επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν κρατείται στις 
φυλακές, το αίτημά του διαβιβάζεται από τον διευθυντή 
του καταστήματος κράτησης. Ο εισαγγελέας διορίζει 
συνήγορο από τον πίνακα και θέτει στη διάθεσή του τη 
δικογραφία. Αν ο κατηγορούμενος αρνηθεί την 
υπεράσπισή του από το διορισμένο συνήγορο, ο 
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άρνησης του κατηγορουμένου, το δικαστήριο προβαίνει 
στην εκδίκαση της υπόθεσης του κακουργήματος χωρίς 
διορισμό συνηγόρου. 
2. Σε δίκες για κακούργημα, οι οποίες λόγω της 
σοβαρότητας και του αντικειμένου τους πρόκειται να 
έχουν μακρά διάρκεια, ο πρόεδρος του δικαστηρίου 
διορίζει με την ίδια, διαδικασία στον κατηγορούμενο που 
δεν έχει συνήγορο δύο (2) ή τρεις (3) συνηγόρους από τον 
ίδιο πίνακα. Ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την 
υπεράσπισή του από τον συνήγορο ή τους συνηγόρους 
που διορίστηκαν από τον πρόεδρο, μπορεί όμως με 
αιτιολογημένη αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο 
την ανάκληση του διορισμού ενός (1) μόνο συνηγόρου, 
οπότε η υπεράσπιση συνεχίζεται από τους λοιπούς, 
εφόσον είχαν διοριστεί περισσότεροι από ένας. Σε δίκες 
για κακούργημα με μακρά διάρκεια η μη εμφάνιση ή μη 
παράσταση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εκπροσώπηση 
του κατηγορουμένου από πληρεξούσιο δικηγόρο στις 
επόμενες της εναρκτήριας συνεδριάσεις του δικαστηρίου 
δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένης παραίτησης του πληρεξουσίου 
δικηγόρου ή ανάκλησης της προς αυτόν εντολής 
εφαρμόζονται αναλόγως τα εδάφια α΄ και β΄ της 
παρούσας παραγράφου. 
3. Σε πλημμελήματα και κακουργήματα επιτρέπεται να 
εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο, τον 
οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του. Η δήλωση γίνεται 
κατά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 42 και πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να 
αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του 
κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή ο 
κατηγορούμενος θεωρείται παρών και ο συνήγορός του 
ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι’ αυτόν. Το 
δικαστήριο σε κάθε περίπτωση μπορεί να διατάξει την 
προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου, όταν κρίνει ότι 
αυτή είναι απαραίτητη για να βρεθεί η αλήθεια. Αν και 
μετά το γεγονός αυτό δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος, 
το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του, 
που εκτελείται, αν είναι δυνατό, ακόμα και κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης. 
4. Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανιστεί ή δεν 
εκπροσωπείται νομίμως από συνήγορο, δικάζεται σαν να 
ήταν παρών, εφόσον έχει νομίμως κλητευθεί και έχει 
ενημερωθεί ότι σε περίπτωση μη εμφάνισης ή μη 
εκπροσώπησής του θα δικαστεί ερήμην. 
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η ενημέρωση του 
κατηγορουμένου πριν την έναρξη της διαδικασίας στο 
ακροατήριο καλύπτει και κάθε επόμενη διαδικαστική φάση 
μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σε πρώτο βαθμό. 
5. Ο αιτών την ακύρωση της διαδικασίας, την ακύρωση 
απόφασης, την αναστολή εκτέλεσης απόφασης λόγω 
ασκηθείσας έφεσης ή αναίρεσης και τον καθορισμό 
συνολικής εκτιτέας ποινής μπορεί να εκπροσωπηθεί από 
συνήγορο, διοριζόμενο κατά τους όρους της παρ. 3. Για το 
παραδεκτό των ως άνω αιτήσεων δεν απαιτείται να 
υποβληθεί ο αιτών στην εκτέλεση της προσβαλλόμενης 
απόφασης. 

πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει σε αυτόν άλλο 
συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε περίπτωση νέας 
άρνησης του κατηγορουμένου, το δικαστήριο προβαίνει 
στην εκδίκαση της υπόθεσης χωρίς διορισμό συνηγόρου. 
2. Σε δίκες για κακούργημα, οι οποίες λόγω της 
σοβαρότητας και του αντικειμένου τους πρόκειται να 
έχουν μακρά διάρκεια, ο πρόεδρος του δικαστηρίου 
διορίζει με την ίδια, διαδικασία στον κατηγορούμενο που 
δεν έχει συνήγορο δύο (2) ή τρεις (3) συνηγόρους από τον 
ίδιο πίνακα. Ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την 
υπεράσπισή του από τον συνήγορο ή τους συνηγόρους 
που διορίστηκαν από τον πρόεδρο, μπορεί όμως με 
αιτιολογημένη αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο 
την ανάκληση του διορισμού ενός 
(1) μόνο συνηγόρου, οπότε η υπεράσπιση συνεχίζεται 
από τους λοιπούς, εφόσον είχαν διοριστεί περισσότεροι 
από ένας. Σε δίκες για κακούργημα με μακρά διάρκεια η 
μη εμφάνιση ή μη παράσταση ή με οποιονδήποτε τρόπο 
μη εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από πληρεξούσιο 
δικηγόρο στις επόμενες της εναρκτήριας συνεδριάσεις του 
δικαστηρίου δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης. Σε 
περίπτωση δικαιολογημένης παραίτησης του 
πληρεξουσίου δικηγόρου ή ανάκλησης της προς αυτόν 
εντολής εφαρμόζονται αναλόγως τα εδάφια α` και β` της 
παρούσας παραγράφου. 
3. Σε πλημμελήματα και κακουργήματα επιτρέπεται να 
εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο, τον 
οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του. Η δήλωση γίνεται 
κατά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 42 και πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να 
αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του 
κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή ο 
κατηγορούμενος θεωρείται παρών και ο συνήγορός του 
ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι` αυτόν. Το 
δικαστήριο σε κάθε περίπτωση μπορεί να διατάξει την 
προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου, όταν κρίνει ότι 
αυτή είναι απαραίτητη για να βρεθεί η αλήθεια. Αν και 
μετά το γεγονός αυτό δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος, 
το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του, 
που εκτελείται, αν είναι δυνατό, ακόμα και κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης. 
4. Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανιστεί ή δεν 
εκπροσωπείται νομίμως από συνήγορο, δικάζεται σαν να 
ήταν παρών, εφόσον έχει νομίμως κλητευθεί και έχει 
ενημερωθεί ότι σε περίπτωση μη εμφάνισης ή μη 
εκπροσώπησής του θα δικαστεί ερήμην. 
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η ενημέρωση του 
κατηγορουμένου πριν την έναρξη της διαδικασίας στο 
ακροατήριο καλύπτει και κάθε επόμενη διαδικαστική φάση 
μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σε πρώτο βαθμό. 
5. Ο αιτών την ακύρωση της διαδικασίας, την ακύρωση 
απόφασης, την αναστολή εκτέλεσης απόφασης λόγω 
ασκηθείσας έφεσης ή αναίρεσης και τον καθορισμό 
συνολικής εκτιτέας ποινής μπορεί να εκπροσωπηθεί από 
συνήγορο, διοριζόμενο κατά τους όρους της παρ. 3. 
Για το παραδεκτό των ως άνω αιτήσεων δεν απαιτείται να 
υποβληθεί ο αιτών στην εκτέλεση της προσβαλλόμενης 
απόφασης. 

Άρθρο 343 - Θέση επί της κατηγορίας. Ενημέρωση 
του κατηγορουμένου 
1. Ο διευθύνων τη συζήτηση καλεί τον κατηγορούμενο να 

Άρθρο 343 - Θέση επί της κατηγορίας. Ενημέρωση 
του κατηγορουμένου 
1. Ο διευθύνων τη συζήτηση καλεί τον κατηγορούμενο να 



         ΠΑΛΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ           ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Οι Πρόσφατες Αλλαγές στον ΚΠοινΔ - Συγκριτικός Πίνακας Παλαιών και Νέων Ρυθμίσεων (2021)           -31- 

διατυπώσει συνοπτικά τη θέση του επί της κατηγορίας, 
παράλληλα δε τον πληροφορεί ότι έχει το δικαίωμα να 
αντιτάξει στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισμών 
του, καθώς και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του 
ύστερα από την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα 
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 
2. Αν από την αποδεικτική διαδικασία προκύψουν νέες 
περιστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδεθούν με 
επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, το δικαστήριο, 
εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον 
κατηγορούμενο, παρέχει σε αυτόν τον κατά την κρίση του 
αναγκαίο χρόνο προετοιμασίας. Η πιθανολογούμενη 
μεταβολή της κατηγορίας ουδέποτε συνιστά λόγο 
αναβολής της δίκης. 

διατυπώσει συνοπτικά τη θέση του επί της κατηγορίας, 
παράλληλα δε τον πληροφορεί ότι έχει το δικαίωμα να 
αντιτάξει στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισμών 
του, καθώς και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του 
ύστερα από την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα 
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 
2. Εφόσον το δικαστήριο μετά το πέρας της 
αποδεικτικής διαδικασίας και πριν από την απόφαση 
για την ενοχή, προσανατολίζεται σε βελτίωση της 
κατηγορίας ή ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, οφείλει 
να ενημερώσει τον παρόντα κατηγορούμενο και να 
του δώσει τον αναγκαίο χρόνο προετοιμασίας. Η 
πιθανολογούμενη βελτίωση της κατηγορίας ή ο 
ορθότερος νομικός χαρακτηρισμός ουδέποτε 
συνιστούν λόγο αναβολής της δίκης. 

Άρθρο 430 - Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης 
1. Ο κατηγορούμενος που δεν εμφανίστηκε ούτε 
εκπροσωπήθηκε από συνήγορο, εφόσον η απόφαση είναι 
εξαρχής ή κατέστη ανέκκλητη, μπορεί να ζητήσει την 
ακύρωσή της για τον λόγο ότι κατά την επίδοση του 
κλητηρίου θεσπίσματος δεν συνέτρεχαν οι όροι του 
άρθρου 428, καθορίζοντας συγχρόνως και τον τόπο στον 
οποίο τότε διέμενε, διαφορετικά η αίτησή του είναι 
απαράδεκτη. Η αίτηση γίνεται μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία οκτώ ημερών από την εκτέλεση της απόφασης 
ή και πριν από αυτή, με έκθεση που συντάσσεται από τον 
γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή 
του δικαστηρίου του τόπου εκτέλεσης. Στην έκθεση 
εκείνος που υπέβαλε την αίτηση οφείλει να δηλώσει την 
τωρινή διαμονή του και να ορίσει αντίκλητο στην έδρα του 
δικαστηρίου, προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι επιδόσεις 
και οι κοινοποιήσεις που αφορούν τον κατηγορούμενο, 
διαφορετικά, η αίτησή του είναι απαράδεκτη. Η αίτηση 
εισάγεται για συζήτηση στο δικαστήριο που εξέδωσε την 
απόφαση, την πρώτη δικάσιμο ύστερα από τρεις ημέρες 
από τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, χωρίς να 
προσκαλείται εκείνος που υπέβαλε την αίτηση. Ο 
αρμόδιος εισαγγελέας οφείλει να κλητεύσει, χωρίς να 
τηρήσει καμιά προθεσμία, τους μάρτυρες που τυχόν του 
προτάθηκαν από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. 
2. Η αίτηση ακύρωσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
απόφασης. Μπορεί όμως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου 
που εξέδωσε την απόφαση, μόλις πληροφορηθεί ότι 
ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης, να διατάξει την αναβολή ή 
την διακοπή της εκτέλεσης. 

Άρθρο 430 - Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης 
1. Ο κατηγορούμενος που δεν εμφανίστηκε ούτε 
εκπροσωπήθηκε από συνήγορο, εφόσον δεν μπορεί να 
ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, μπορεί να ζητήσει 
την ακύρωσή της για τον λόγο ότι κατά την επίδοση του 
κλητηρίου θεσπίσματος δεν συνέτρεχαν οι όροι του 
άρθρου 428, καθορίζοντας συγχρόνως και τον τόπο στον 
οποίο τότε διέμενε, διαφορετικά η αίτησή του είναι 
απαράδεκτη. Η αίτηση γίνεται μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία οκτώ ημερών από την εκτέλεση της απόφασης 
ή και πριν από αυτή, με έκθεση που συντάσσεται από τον 
γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή 
του δικαστηρίου του τόπου εκτέλεσης. Στην έκθεση 
εκείνος που υπέβαλε την αίτηση οφείλει να δηλώσει την 
τωρινή διαμονή του και να ορίσει αντίκλητο στην έδρα του 
δικαστηρίου, προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι επιδόσεις 
και οι κοινοποιήσεις που αφορούν τον κατηγορούμενο, 
διαφορετικά, η αίτησή του είναι απαράδεκτη. Η αίτηση 
εισάγεται για συζήτηση στο δικαστήριο που εξέδωσε την 
απόφαση, την πρώτη δικάσιμο ύστερα από τρεις ημέρες 
από τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, χωρίς να 
προσκαλείται εκείνος που υπέβαλε την αίτηση. Ο 
αρμόδιος εισαγγελέας οφείλει να κλητεύσει, χωρίς να 
τηρήσει καμιά προθεσμία, τους μάρτυρες που τυχόν του 
προτάθηκαν από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. 
2. Η αίτηση ακύρωσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
απόφασης. Μπορεί όμως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου 
που εξέδωσε την απόφαση, μόλις πληροφορηθεί ότι 
ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης, να διατάξει την αναβολή ή 
την διακοπή της εκτέλεσης. 

Άρθρο 462 - Ποια είναι τα ένδικα μέσα 
1. Τα τακτικά ένδικα μέσα που προβλέπονται στην 
ποινική διαδικασία κατά των βουλευμάτων και των 
αποφάσεων, εκτός από όσα ορίζονται με ειδικές διατάξεις 
του Κώδικα, είναι: α) η έφεση και β) η αίτηση για 
αναίρεση. 
2. Έκτακτο ένδικο μέσο είναι η επανάληψη της 
διαδικασίας. 

Άρθρο 462 - Ποια είναι τα ένδικα μέσα 
Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ποινική 
διαδικασία κατά των βουλευμάτων και των αποφάσεων, 
εκτός από όσα ορίζονται με ειδικές διατάξεις του Κώδικα, 
είναι: α) η έφεση και β) η αίτηση για αναίρεση. 

Άρθρο 465 - Άσκηση ενδίκων μέσων από τον 
εισαγγελέα 
Ο εισαγγελέας εφετών και ο εισαγγελέας 
πλημμελειοδικών, σε όσες περιπτώσεις τους παρέχει ο 
νόμος ένδικα μέσα, μπορούν να τα ασκήσουν, 
οποιαδήποτε γνώμη ή πρόταση και αν είχαν διατυπώσει 
κατά τη συζήτηση ύστερα από την οποία εκδόθηκε η 

Άρθρο 465 - Άσκηση ενδίκων μέσων από τον 
εισαγγελέα 
Ο εισαγγελέας εφετών και ο εισαγγελέας 
πλημμελειοδικών, σε όσες περιπτώσεις τους παρέχει ο 
νόμος ένδικα μέσα, μπορούν να τα ασκήσουν, 
οποιαδήποτε γνώμη ή πρόταση και αν είχαν διατυπώσει 
κατά τη συζήτηση ύστερα από την οποία εκδόθηκε η 
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απόφαση ή το βούλευμα που προσβάλλεται, είτε οι ίδιοι 
είτε κατώτερος εκπρόσωπος της εισαγγελικής αρχής. Ο 
ανώτερος σε βαθμό εισαγγελέας έχει την ίδια δυνατότητα, 
ακόμη και αν ο κατώτερος αποδέχτηκε την απόφαση. Η 
κρίση εκφέρεται μία μόνο φορά από τον αρμόδιο 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών. 

απόφαση ή το βούλευμα που προσβάλλεται, είτε οι ίδιοι 
είτε κατώτερος εκπρόσωπος της εισαγγελικής αρχής. Ο 
ανώτερος σε βαθμό εισαγγελέας έχει την ίδια δυνατότητα, 
ακόμη και αν ο κατώτερος αποδέχτηκε την απόφαση. Η 
κρίση εκφέρεται μία μόνο φορά σε κάθε βαθμό 
δικαιοδοσίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών ή εφετών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται 
και για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

Άρθρο 471 - Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων 
1. Το ένδικο μέσο που ασκήθηκε από εκείνον που έχει το 
σχετικό δικαίωμα εμπρόθεσμα και νομότυπα, καθώς και η 
προθεσμία για την άσκηση, αναστέλλουν την εκτέλεση της 
απόφασης ή του βουλεύματος που προσβάλλονται, όταν 
ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Δεν αναστέλλεται όμως η 
διάταξη του βουλεύματος που αφορά τη σύλληψη και την 
προσωρινή κράτηση. Αν το βούλευμα αποφαίνεται ότι δεν 
πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορουμένου ή 
παύει οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει 
απαράδεκτη, ποτέ δεν αναστέλλεται η απόλυσή του από 
τις φυλακές. 
2. Κατ’ εξαίρεση η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου 
μέσου της αναίρεσης και η αίτηση για την αναίρεση δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που 
προσβάλλεται με αυτή. Το δικαστήριο που εξέδωσε την 
απόφαση μπορεί, μόλις ασκηθεί αναίρεση και εφόσον το 
ζητήσει ο εισαγγελέας ή ο κατηγορούμενος, να αναστείλει 
την εκτέλεσή της ή, αν η αναίρεση ασκείται κατά 
απόφασης που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη ή 
ανυποστήρικτη, να αναστείλει την εκτέλεση της 
πρωτόδικης απόφασης. Η αναστολή διατάσσεται εφόσον 
προβλέπεται ότι η έκτιση της ποινής ωσότου εκδοθεί η 
απόφαση επί της αναίρεσης θα έχει ως συνέπεια 
υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον 
κατηγορούμενο ή την οικογένειά του. Δεύτερη αίτηση 
αναστολής εκτέλεσης από τον κατηγορούμενο είναι 
απαράδεκτη, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από την 
απόρριψη της προηγούμενης. 

Άρθρο 471 - Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων 
1. Το ένδικο μέσο που ασκήθηκε παραδεκτά, καθώς και 
η προθεσμία για την άσκηση, αναστέλλουν την εκτέλεση 
της απόφασης ή του βουλεύματος που προσβάλλονται, 
όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Δεν αναστέλλεται 
όμως η διάταξη του βουλεύματος που αφορά τη σύλληψη 
και την προσωρινή κράτηση. Αν το βούλευμα αποφαίνεται 
ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του 
κατηγορουμένου ή παύει οριστικά την ποινική δίωξη ή την 
κηρύσσει απαράδεκτη, ποτέ δεν αναστέλλεται η απόλυσή 
του από τις φυλακές. 
2. Κατ’ εξαίρεση η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου 
μέσου της αναίρεσης και η αίτηση για την αναίρεση δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που 
προσβάλλεται με αυτή. Το δικαστήριο που εξέδωσε την 
απόφαση μπορεί, μόλις ασκηθεί αναίρεση και εφόσον το 
ζητήσει ο εισαγγελέας ή ο κατηγορούμενος, να αναστείλει 
την εκτέλεσή της ή, αν η αναίρεση ασκείται κατά 
απόφασης που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη ή 
ανυποστήρικτη, να αναστείλει την εκτέλεση της 
πρωτόδικης απόφασης. Αν το εκδόν δικαστήριο είναι 
το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ή το Μικτό Ορκωτό 
Εφετείο, και εφόσον αυτό δεν συνεδριάζει κατά το 
άρθρο 377 ΚΠΔ, την αναστολή χορηγεί το Τριμελές ή 
Πενταμελές Εφετείο αντίστοιχα. Η αναστολή 
διατάσσεται εφόσον προβλέπεται ότι η έκτιση της ποινής 
ωσότου εκδοθεί η απόφαση επί της αναίρεσης θα έχει ως 
συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον 
κατηγορούμενο ή την οικογένειά του. Νέα αίτηση 
αναστολής εκτέλεσης από τον κατηγορούμενο είναι 
απαράδεκτη, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από την 
απόρριψη της προηγούμενης. 

Άρθρο 473 - Προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων 
μέσων 
1. Όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η 
προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα 
ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο 
δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της 
απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης 
δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή 
είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι 
τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την 
επίδοση της απόφασης. Το προηγούμενο εδάφιο 
εφαρμόζεται και για την προθεσμία άσκησης ενδίκων 
μέσων κατά βουλευμάτων. Για τον εισαγγελέα η 
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων 
είναι ενός μήνα από την έκδοση του βουλεύματος. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, που εκδόθηκε 
ερήμην του κατηγορουμένου, χωρίς αυτός να έχει 
εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιό του δικηγόρο ή να έχει 
κλητευθεί αυτοπροσώπως ή να έχει ενημερωθεί με άλλα 
μέσα κατά τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι τελούσε εν 

Άρθρο 473 - Προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων 
μέσων 
1. Όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η 
προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα (10) 
ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο 
δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της 
απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης 
δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή 
είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι 
τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την 
επίδοση της απόφασης. Το προηγούμενο εδάφιο 
εφαρμόζεται και για την προθεσμία άσκησης ενδίκων 
μέσων κατά βουλευμάτων. Για τον εισαγγελέα η 
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων 
είναι ενός μήνα από την έκδοση του βουλεύματος. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, που εκδόθηκε 
ερήμην του κατηγορουμένου, χωρίς αυτός να έχει 
εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιό του δικηγόρο ή να έχει 
κλητευθεί αυτοπροσώπως ή να έχει ενημερωθεί με άλλα 
μέσα κατά τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι τελούσε εν 
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γνώσει της προγραμματισμένης δίκης και με βάση την 
οποία εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η 
απόφαση επιδίδεται εκ νέου στον κατηγορούμενο αμέσως 
μετά την σε εκτέλεση του εντάλματος παράδοσή του 
στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, εκτός αν αυτή του 
επιδόθηκε ήδη αυτοπροσώπως ή έχει δηλωθεί ρητά από 
αυτόν η μη αμφισβήτησή της. Η νέα επίδοση αποτελεί την 
αφετηρία της ανωτέρω προθεσμίας άσκησης ενδίκων 
μέσων. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 
της αρχικής και της νέας επίδοσης αναστέλλεται η 
προθεσμία παραγραφής του εγκλήματος. 
2. Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τον 
κατηγορούμενο είναι είκοσι ημερών, η οποία αρχίζει 
σύμφωνα με την παρ. 3. Η αναίρεση μπορεί να ασκηθεί 
από τον κατηγορούμενο και με δήλωση που περιέχει 
όσα ορίζονται στην παρ. 4 του επόμενου άρθρου και 
επιδίδεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 
3. Η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από 
τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί 
καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη 
γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Ειδικά για τον 
κατηγορούμενο, ο οποίος αμέσως μετά την έκδοση της 
απόφασης γνωστοποίησε με δήλωση του ιδίου ή του 
συνηγόρου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά, τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, η 
προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει μετά τη 
σχετική ενημέρωση από τον γραμματέα του δικαστηρίου 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με την 
καταχώριση της απόφασης ως καθαρογραμμένης. Η 
καταχώριση της καθαρογραμμένης απόφασης στο ειδικό 
βιβλίο απαιτείται μόνο για την έναρξη της προθεσμίας 
άσκησης αναίρεσης και τυχόν μη καταχώριση δεν 
εμποδίζει την παραγραφή της ποινής. Στο ειδικό αυτό 
βιβλίο καταχωρίζονται καθαρογραμμένες και οι αποφάσεις 
των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, που, όπως 
απαγγέλθηκαν, προσβάλλονται με έφεση, εφόσον, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της 
απόφασης, το ζητήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η 
προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τον εισαγγελέα 
αρχίζει και στην περίπτωση αυτή, από την ως άνω 
καταχώριση. 
4. Οι παραπάνω προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά βουλευμάτων και αποφάσεων καθώς και για 
την άσκηση οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων 
βοηθημάτων αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα 
από 1ης έως 31ης Αυγούστου. 

γνώσει της προγραμματισμένης δίκης και με βάση την 
οποία εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή 
ζητήθηκε η έκδοση, η απόφαση επιδίδεται εκ νέου στον 
κατηγορούμενο αμέσως μετά την παράδοσή του στις 
αρμόδιες ελληνικές αρχές, εκτός αν αυτή του επιδόθηκε 
ήδη αυτοπροσώπως ή έχει δηλωθεί ρητά από αυτόν η μη 
αμφισβήτησή της. Η νέα επίδοση αποτελεί την αφετηρία 
της ανωτέρω προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων. Κατά 
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής 
και της νέας επίδοσης αναστέλλεται η προθεσμία 
παραγραφής του εγκλήματος χωρίς τους χρονικούς 
περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 113 ΠΚ. 
2. Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τον 
κατηγορούμενο είναι είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχίζει 
σύμφωνα με την παρ. 3. 
3. Η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από 
τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί 
καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη 
γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Ειδικά για τον 
κατηγορούμενο, ο οποίος αμέσως μετά την έκδοση της 
απόφασης γνωστοποίησε με δήλωση του ιδίου ή του 
συνηγόρου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά, τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, η 
προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει μετά τη 
σχετική ενημέρωση από τον γραμματέα του δικαστηρίου 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με την 
καταχώριση της απόφασης ως καθαρογραμμένης. Η 
καταχώριση της καθαρογραμμένης απόφασης στο ειδικό 
βιβλίο απαιτείται μόνο για την έναρξη της προθεσμίας 
άσκησης αναίρεσης και τυχόν μη καταχώριση δεν 
εμποδίζει την παραγραφή της ποινής, η οποία αρχίζει 
τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση. Στο ειδικό 
αυτό βιβλίο καταχωρίζονται καθαρογραμμένες και οι 
αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, που, όπως 
απαγγέλθηκαν, προσβάλλονται με έφεση, εφόσον, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της 
απόφασης, το ζητήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. 
Στην περίπτωση αυτή η απόφαση καθαρογράφεται 
εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου. Η προθεσμία 
για την άσκηση αναίρεσης από τον εισαγγελέα αρχίζει και 
στην περίπτωση αυτή, από την ως άνω καταχώριση. 
4. Οι παραπάνω προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων 
μέσων κατά βουλευμάτων και αποφάσεων καθώς και για 
την άσκηση οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων 
βοηθημάτων αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα 
από 1ης έως 31ης Αυγούστου. 

Άρθρο 474 - Έκθεση και λόγοι άσκησης του ενδίκου 
μέσου 
1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 2 του 
άρθρου 473, το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στον 
γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή 
το βούλευμα) ή στον γραμματέα του ειρηνοδικείου ή στον 
προϊστάμενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο 
εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή 
διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος. Αν αυτός κρατείται 
στη φυλακή, η δήλωση μπορεί να γίνει και σ’ εκείνον που 
τη διευθύνει. Για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που 
υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον 
αντιπρόσωπό του (άρθρο 466 παρ. 1) και από κείνον που 
τη δέχεται. Ο εισαγγελέας μπορεί να δηλώσει την άσκηση 
του ενδίκου μέσου και με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική 

Άρθρο 474 - Έκθεση και λόγοι άσκησης του ενδίκου 
μέσου 
1. Το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στον γραμματέα 
του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το 
βούλευμα) ή στον γραμματέα του ειρηνοδικείου ή στον 
προϊστάμενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο 
εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή 
διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος. Αν αυτός κρατείται 
στη φυλακή, η δήλωση μπορεί να γίνει και σ’ εκείνον που 
τη διευθύνει. Για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που 
υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον 
αντιπρόσωπό του (άρθρο 466 παρ. 1) και από κείνον που 
τη δέχεται. Ο εισαγγελέας μπορεί να δηλώσει την άσκηση 
του ενδίκου μέσου και με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, οπότε το ένδικο μέσο θεωρείται ότι 
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αλληλογραφία, οπότε το ένδικο μέσο θεωρείται ότι 
ασκήθηκε με την αποδεδειγμένη αποστολή τους. 
2. Το ένδικο μέσο μπορεί επίσης να ασκηθεί και με 
κατάθεση δικογράφου στα παραπάνω πρόσωπα, για την 
οποία συντάσσεται έκθεση εγχείρισης. 
3. Αν η έκθεση γίνει ή το δικόγραφο κατατεθεί σε άλλον 
γραμματέα ή στον διευθυντή των φυλακών, αποστέλλεται 
αμέσως στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε 
την απόφαση. 
4. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει να διατυπώνονται 
και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο μέσο. 

ασκήθηκε με την αποδεδειγμένη αποστολή τους. 
2. Το ένδικο μέσο μπορεί επίσης να ασκηθεί και με 
κατάθεση δικογράφου στα παραπάνω πρόσωπα, για την 
οποία συντάσσεται έκθεση εγχείρησης. 
2Α. Η αναίρεση μπορεί να ασκηθεί από τον 
κατηγορούμενο και με δήλωση που περιέχει όσα 
ορίζονται στην παρ. 4 και επιδίδεται στον εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου. 
3. Αν η έκθεση γίνει ή το δικόγραφο κατατεθεί σε άλλον 
γραμματέα ή στον διευθυντή των φυλακών, αποστέλλεται 
αμέσως στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε 
την απόφαση. 
4. Στην έκθεση ή το δικόγραφο πρέπει να διατυπώνονται 
και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο μέσο. 

Άρθρο 476 - Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο 
1. Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν 
είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για 
τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα 
ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από 
τον νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα 
παραίτηση από το ένδικο μέσο ή όταν τούτο ασκείται για 
δεύτερη φορά ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος 
ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το 
δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που 
είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του 
εισαγγελέα και αφού ακούσει αυτόν που άσκησε το ένδικο 
μέσο ή τον συνήγορο αντίκλητό του, κηρύσσει 
απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση 
της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί 
και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο 
μέσο. Ο εισαγγελέας οφείλει να ειδοποιήσει αυτόν που 
άσκησε το ένδικο μέσο ή τον αντίκλητό του για να 
προσέλθει στο συμβούλιο και να εκθέσει τις απόψεις του 
σαράντα οκτώ τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή 
της υπόθεσης στο δικαστήριο (συμβούλιο). Την 
ειδοποίηση ενεργεί ο γραμματέας της εισαγγελίας ή του 
συμβουλίου με οποιοδήποτε μέσο (εγγράφως ή με 
τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή 
προφορικά ή τηλεφωνικά), η οποία αποδεικνύεται με 
σχετική βεβαίωσή του που επισυνάπτεται στη δικογραφία. 
2. Κατά της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως 
απαράδεκτο επιτρέπεται μόνο αναίρεση. 
3. Αν το ένδικο μέσο κηρυχθεί απαράδεκτο, τα 
αποτελέσματά του παύουν αυτοδικαίως κατά το άρθρο 
469. 

Άρθρο 476 - Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο 
1. Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν 
είχε το δικαίωμα ή δεν είχε έννομο συμφέρον ή εναντίον 
απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή 
όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι 
διατυπώσεις που ορίζονται από τον νόμο για την άσκησή 
του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το 
ένδικο μέσο ή όταν τούτο ασκείται για δεύτερη φορά ή σε 
κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το 
ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή 
το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει 
σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού 
ακούσει αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο ή τον 
συνήγορο αντίκλητό του, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο 
μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του 
βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα 
έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο, εκτός εάν η 
διατύπωση που δεν έχει τηρηθεί για την άσκησή του είναι 
τυπική και μπορεί να συμπληρωθεί. Ο εισαγγελέας οφείλει 
να ειδοποιήσει αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο ή τον 
αντίκλητό του για να προσέλθει στο συμβούλιο και να 
εκθέσει τις απόψεις του ή να συμπληρώσει την τυπική 
διατύπωση που δεν έχει τηρηθεί, σαράντα οκτώ 
τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης 
στο δικαστήριο (συμβούλιο). Αν ο αναιρεσείων 
κρατείται, δεν μετάγεται αλλά μπορεί να υποβάλλει 
υπόμνημα και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο. Την 
ειδοποίηση ενεργεί ο γραμματέας της εισαγγελίας ή του 
συμβουλίου με οποιοδήποτε μέσο (εγγράφως ή με 
τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή 
προφορικά ή τηλεφωνικά), η οποία αποδεικνύεται με 
σχετική βεβαίωσή του που επισυνάπτεται στη δικογραφία. 
2. Κατά της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο 
της έφεσης ως απαράδεκτο επιτρέπεται μόνο αναίρεση. 
2Α. Ελλείψεις και σφάλματα της έκθεσης που 
συντάσσεται κατά τη δήλωση άσκησης ενδίκου μέσου 
ή της έκθεσης εγχείρισης που συντάσσεται κατά την 
κατάθεση του σχετικού δικογράφου, σύμφωνα με τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 474, τα οποία αποδίδονται 
χωρίς αμφιβολία στα αρμόδια για τη σύνταξη της 
έκθεσης πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 474 και 
αφορούν στον τύπο ή στο περιεχόμενο της έκθεσης, 
δεν συνιστούν λόγους απαραδέκτου του ενδίκου 
μέσου. 
3. Αν το ένδικο μέσο κηρυχθεί απαράδεκτο, τα 
αποτελέσματά του παύουν αυτοδικαίως κατά το άρθρο 
469. 
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Άρθρο 477 - Σε ποιους επιτρέπεται 
Έφεση κατά του βουλεύματος επιτρέπεται στον 
κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα, στις περιπτώσεις 
των επόμενων άρθρων και σε όσες άλλες ορίζει ειδικά ο 
νόμος. 

Άρθρο 477 - Σε ποιους επιτρέπεται 
Έφεση κατά του βουλεύματος επιτρέπεται στον 
κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα, στις περιπτώσεις 
των επόμενων άρθρων και για οποιονδήποτε λόγο σε 
όσες άλλες περιπτώσεις ειδικά ορίζει ο νόμος. 

Άρθρο 478 - Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο 
1. Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται στον 
κατηγορούμενο μόνο κατά του βουλεύματος του 
συμβουλίου πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει 
στο δικαστήριο για κακούργημα και μόνο για τους λόγους: 
α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της εσφαλμένης 
ερμηνείας ή ευθείας εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης. 
2. Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται επίσης στον 
ανήλικο κατηγορούμενο μόνο κατά του βουλεύματος του 
συμβουλίου πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει 
στο δικαστήριο για έγκλημα που, αν το τελούσε ενήλικος, 
θα ήταν κακούργημα και για το οποίο επιβάλλεται η ποινή 
του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 1 ΠΚ, και μόνο για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος. 

Άρθρο 478 - Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο 
1. Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται στον 
κατηγορούμενο μόνο κατά του βουλεύματος του 
συμβουλίου πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει 
στο δικαστήριο για κακούργημα και μόνο για τους λόγους: 
α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της εσφαλμένης 
ερμηνείας ή εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. 
2. Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται επίσης στον 
ανήλικο κατηγορούμενο μόνο κατά του βουλεύματος του 
συμβουλίου πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει 
στο δικαστήριο για έγκλημα που, αν το τελούσε ενήλικος, 
θα ήταν κακούργημα και για το οποίο επιβάλλεται η ποινή 
του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 1 ΠΚ, και μόνο για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος. 

Άρθρο 483 - Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα 
1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ζητήσει την 
αναίρεση του βουλεύματος, που αφορά κακούργημα, όταν 
αυτό παραπέμπει τον κατηγορούμενο ή αποφαίνεται ότι 
δεν πρέπει να γίνει κατηγορία ή παύει προσωρινά ή 
οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη.  
2. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εισαγγελέας εφετών για τα 
βουλεύματα του συμβουλίου των εφετών. 
3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί, εφόσον δεν 
έχει ήδη ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα εφετών, να 
ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδονται 
αμετακλήτως, με σχετική δήλωση στον γραμματέα του 
Αρείου Πάγου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το 
άρθρο 480, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρμόζεται και 
σε αυτήν την περίπτωση. Η προθεσμία για την αίτηση 
αναίρεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου 
πλημμελειοδικών αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας 
έφεσης του εισαγγελέα εφετών. Μετά την προθεσμία αυτή 
ο ίδιος ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει αναίρεση του 
βουλεύματος υπέρ του νόμου και για οποιαδήποτε 
παράβαση των διατάξεων που αφορούν την προδικασία 
χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των διαδίκων.  

Άρθρο 483 - Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα 
1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ζητήσει την 
αναίρεση του βουλεύματος, που αφορά κακούργημα, όταν 
αυτό παραπέμπει τον κατηγορούμενο ή αποφαίνεται ότι 
δεν πρέπει να γίνει κατηγορία ή παύει προσωρινά ή 
οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη. 
2. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εισαγγελέας εφετών για τα 
βουλεύματα του συμβουλίου των εφετών. 
3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί, εφόσον δεν 
έχει ήδη ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα εφετών, να 
ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδονται 
αμετακλήτως, με σχετική δήλωση στον γραμματέα του 
Αρείου Πάγου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το 
άρθρο 480, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρμόζεται και 
σε αυτήν την περίπτωση. Η προθεσμία για την αίτηση 
αναίρεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου 
πλημμελειοδικών αρχίζει για τον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου από τη λήξη της προθεσμίας έφεσης του 
εισαγγελέα εφετών και του κατηγορουμένου. Μετά την 
προθεσμία αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει 
αναίρεση του βουλεύματος υπέρ του νόμου και για 
οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων που αφορούν την 
προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των 
διαδίκων. 

Άρθρο 484 - Λόγοι αναίρεσης 
1. Λόγοι για να αναιρεθεί το βούλευμα είναι μόνο: α) η 
απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 αριθ. 1), β) η εσφαλμένη 
εφαρμογή ή ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
που εφαρμόστηκε στο βούλευμα, γ) η παραβίαση του 
δεδικασμένου ή της εκκρεμοδικίας (άρθρο 57), δ) η 
έλλειψη ειδικής αιτιολογίας (άρθρο 139), ε) η παράνομη 
απόρριψη της έφεσης κατά του βουλεύματος ως 
απαράδεκτης (άρθρο 476) και στ) η υπέρβαση εξουσίας. 
Υπέρβαση εξουσίας υπάρχει, όταν το συμβούλιο άσκησε 
δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος και ιδιαίτερα όταν 
αποφάνθηκε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη 
δικαιοδοσία του ή έλυσε προκαταρκτικό ζήτημα που με 

Άρθρο 484 - Λόγοι αναίρεσης 
1. Λόγοι για να αναιρεθεί το βούλευμα είναι μόνο: α) η 
απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 αριθ. 1), β) η εσφαλμένη 
εφαρμογή ή ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
που εφαρμόστηκε στο βούλευμα, γ) η παραβίαση του 
δεδικασμένου ή της εκκρεμοδικίας (άρθρο 57), δ) η 
έλλειψη ειδικής αιτιολογίας (άρθρο 139), ε) η παράνομη 
απόρριψη της έφεσης κατά του βουλεύματος ως 
απαράδεκτης (άρθρο 476) και στ) η υπέρβαση εξουσίας. 
Υπέρβαση εξουσίας υπάρχει, όταν το συμβούλιο άσκησε 
δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος και ιδιαίτερα όταν 
αποφάνθηκε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη 
δικαιοδοσία του ή έλυσε προκαταρκτικό ζήτημα που με 



         ΠΑΛΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ           ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

ρητή διάταξη του νόμου υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων ή αποφάνθηκε 
πέρα από την εξουσία του κατά τα άρθρα 307, 310 και 
318 ή, τέλος, παρέπεμψε σε δίκη τον κατηγορούμενο για 
έγκλημα για τον οποίο δεν υποβλήθηκε νόμιμα η 
απαιτούμενη για την ποινική δίωξη αίτηση ή έγκληση 
(άρθρα 41 και 53) ή για το οποίο δεν δόθηκε η άδεια 
δίωξης (άρθρο 56) ή για το οποίο δεν έχει επιτραπεί ρητά 
η έκδοση (άρθρο 438). 
2. Αν η αίτηση για αναίρεση είναι εμπρόθεσμη και 
νομότυπη, ο Άρειος Πάγος εξετάζει και αυτεπαγγέλτως 
τους πιο πάνω λόγους αναίρεσης. Το άρθρο 318 
εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 

ρητή διάταξη του νόμου υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων ή αποφάνθηκε 
πέρα από την εξουσία του κατά τα άρθρα 307, 310 και 
318 ή, τέλος, παρέπεμψε σε δίκη τον κατηγορούμενο για 
έγκλημα για τον οποίο δεν υποβλήθηκε νόμιμα η 
απαιτούμενη για την ποινική δίωξη αίτηση ή έγκληση 
(άρθρα 41 και 53) ή για το οποίο δεν δόθηκε η άδεια 
δίωξης (άρθρο 56) ή για το οποίο δεν έχει επιτραπεί ρητά 
η έκδοση (άρθρο 438). 
2. Αν η αίτηση για αναίρεση ασκήθηκε παραδεκτά, ο 
Άρειος Πάγος εξετάζει και αυτεπαγγέλτως τους πιο πάνω 
λόγους αναίρεσης. Το άρθρο 318 εφαρμόζεται αναλόγως 
και στην περίπτωση αυτή. 

Άρθρο 488 - Έφεση κατά της απόφασης που 
κηρύσσει αναρμοδιότητα 
Στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα επιτρέπεται 
έφεση κατά της απόφασης με την οποία το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι είναι καθ’ ύλη αναρμόδιο και παρέπεμψε 
την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα 
(άρθρο 120), μόνο για παραβίαση των διατάξεων περί 
αρμοδιότητας. 

Άρθρο 488 - Έφεση κατά της απόφασης που 
κηρύσσει αναρμοδιότητα 
1. Στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα επιτρέπεται 
έφεση κατά της απόφασης με την οποία το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι είναι καθ` ύλη αναρμόδιο και παρέπεμψε 
την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα 
(άρθρο 120), μόνο για παραβίαση των διατάξεων περί 
αρμοδιότητας. 
2. Αν η έφεση είναι παραδεκτή, το δευτεροβάθμιο 
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του αυτεπαγγέλτως το 
δεδικασμένο, την εκκρεμοδικία, την παραγραφή του 
αξιοποίνου και την απόλυτη ακυρότητα. 

Άρθρο 489 - Έφεση εναντίον καταδικαστικής 
απόφασης από τον κατηγορούμενο και τον 
εισαγγελέα 
Εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας έχουν 
δικαίωμα να ασκήσουν έφεση: α) κατά της απόφασης του 
μονομελούς πλημμελειοδικείου, αν με αυτήν 
καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος σε φυλάκιση πάνω από 
δύο μήνες ή σε χρηματική ποινή πάνω από δύο χιλιάδες 
ευρώ ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας πάνω από 
διακόσιες σαράντα ώρες ή αν καταδικάστηκε σε 
οποιαδήποτε ποινή που συνεπάγεται την έκτιση άλλης 
ποινής φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι μεγαλύτερη 
από δύο μήνες, β) κατά της απόφασης του τριμελούς 
πλημμελειοδικείου και της απόφασης του εφετείου για 
πλημμελήματα (άρθρα 111 παρ. 6), αν με αυτή 
καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, πρόσωπο ιδιάζουσας 
δωσιδικίας ή συμμέτοχος, σε ποινή φυλάκισης πάνω από 
τέσσερις (4) μήνες ή σε χρηματική ποινή πάνω από τρεις 
χιλιάδες ευρώ ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας πάνω 
από τετρακόσιες ογδόντα ώρες ή σε οποιαδήποτε ποινή 
που συνεπάγεται την έκτιση άλλης ποινής φυλάκισης που 
είχε ανασταλεί και είναι μεγαλύτερη από τέσσερις μήνες, 
γ) κατά της απόφασης του μονομελούς και τριμελούς 
δικαστηρίου ανηλίκων με την οποία καταδικάστηκε ο 
ανήλικος σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης 
νέων ή επιβλήθηκαν σε αυτόν αναμορφωτικά ή 
θεραπευτικά μέτρα, δ) κατά της απόφασης του 
μονομελούς ή τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων με την 
οποία ο ανήλικος που κατά την τέλεση της πράξης είχε 
συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος, δικάστηκε 
όμως μετά την συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) 
έτους της ηλικίας του, καταδικάστηκε κατά το άρθρο 130 
ΠΚ σε ποινή στερητική της ελευθερίας, ε) κατά της 
απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, του 
μονομελούς εφετείου και του τριμελούς εφετείου με την 

Άρθρο 489 - Έφεση εναντίον καταδικαστικής 
απόφασης από τον κατηγορούμενο και τον 
εισαγγελέα 
Εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας έχουν 
δικαίωμα να ασκήσουν έφεση: α) κατά της απόφασης του 
μονομελούς πλημμελειοδικείου, αν με αυτήν 
καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος σε φυλάκιση πάνω από 
δύο μήνες ή σε χρηματική ποινή πάνω από δύο χιλιάδες 
(2.000) ευρώ ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας πάνω 
από διακόσιες σαράντα ώρες ή αν καταδικάστηκε σε 
οποιαδήποτε ποινή που συνεπάγεται την έκτιση άλλης 
ποινής φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι μεγαλύτερη 
από δύο (2) μήνες, β) κατά της απόφασης του τριμελούς 
πλημμελειοδικείου και της απόφασης του εφετείου για 
πλημμελήματα (άρθρα 111 παρ. 6), αν με αυτή 
καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, πρόσωπο ιδιάζουσας 
δωσιδικίας ή συμμέτοχος ή δράστης συναφούς 
πλημμελήματος, σε ποινή φυλάκισης πάνω από 
τέσσερις (4) μήνες ή σε χρηματική ποινή πάνω από τρεις 
χιλιάδες (3.000) ευρώ ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας 
πάνω από τετρακόσιες ογδόντα (480) ώρες ή σε 
οποιαδήποτε ποινή που συνεπάγεται την έκτιση άλλης 
ποινής φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι μεγαλύτερη 
από τέσσερις (4) μήνες, γ) κατά της απόφασης του 
μονομελούς και τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων με την 
οποία καταδικάστηκε ο ανήλικος σε περιορισμό σε ειδικό 
κατάστημα κράτησης νέων ή επιβλήθηκαν σε αυτόν 
αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, δ) (καταργείται), ε) 
κατά της απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, του 
μονομελούς εφετείου και του τριμελούς εφετείου με την 
οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος σε ποινή 
στερητική της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) 
ετών για κακούργημα ή τουλάχιστον ενός (1) έτους για 
πλημμέλημα. 
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οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος σε ποινή 
στερητική της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) 
ετών για κακούργημα ή τουλάχιστον ενός έτους για 
πλημμέλημα. 

Άρθρο 490 - Έφεση σε ειδικές περιπτώσεις 
Στην περίπτωση των άρθρων 80 παρ. 6 και 81 παρ. 4 ΠΚ, 
το δικαίωμα για την άσκηση έφεσης ρυθμίζεται από το 
ύψος της στερητικής της ελευθερίας ποινής ή της 
χρηματικής ποινής που προσδιορίστηκε σύμφωνα με 
αυτά, αν εξαιτίας του ύψους αυτού μπορεί η απόφαση να 
προσβληθεί με έφεση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο (489). 

Άρθρο 490 - Έφεση στην περίπτωση μη καταβολής 
χρηματικής ποινής 
Στην περίπτωση του άρθρου 80 παρ. 6 του ΠΚ, το 
δικαίωμα για την άσκηση έφεσης ρυθμίζεται από το ύψος 
της χρηματικής ποινής που προσδιορίστηκε σύμφωνα με 
αυτό, αν εξαιτίας του ύψους αυτού μπορεί η απόφαση να 
προσβληθεί με έφεση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο. 

Άρθρο 491 - Ιδίως από τον εισαγγελέα 
1. Εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 489, ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να προσβάλει με 
έφεση κάθε καταδικαστική απόφαση των μονομελών 
πλημμελειοδικείων της περιφέρειάς του και ο εισαγγελέας 
εφετών κάθε καταδικαστική απόφαση των μονομελών και 
τριμελών πλημμελειοδικείων και των δικαστηρίων 
ανηλίκων, του μικτού ορκωτού δικαστηρίου και του 
τριμελούς εφετείου της περιφερείας του εφετείου του, είτε 
υπέρ είτε εναντίον εκείνου που καταδικάστηκε. 
2. Για όλες τις περιπτώσεις έφεσης του παρόντος άρθρου, 
αλλά και για τις ασκούμενες από τον εισαγγελέα εφέσεις 
κατά τα άρθρα 489 και 490, απαιτείται η από το άρθρο 
487 ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εφόσον αυτές 
ασκούνται κατά του κατηγορουμένου προς χειροτέρευση 
της θέσης του. 

Άρθρο 491 - Ιδίως από τον εισαγγελέα 
1. Εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 489, ο 
εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να προσβάλει με 
έφεση κάθε καταδικαστική απόφαση των μονομελών 
πλημμελειοδικείων της περιφέρειάς του και ο εισαγγελέας 
εφετών κάθε καταδικαστική απόφαση των μονομελών και 
τριμελών πλημμελειοδικείων και των δικαστηρίων 
ανηλίκων, του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, του 
μονομελούς και του τριμελούς εφετείου της περιφέρειας 
του εφετείου του, είτε υπέρ είτε εναντίον εκείνου που 
καταδικάστηκε. 
2. Για όλες τις περιπτώσεις έφεσης του παρόντος άρθρου, 
αλλά και για τις ασκούμενες από τον εισαγγελέα εφέσεις 
κατά τα άρθρα 489 και 490, απαιτείται η από το άρθρο 
487 ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εφόσον αυτές 
ασκούνται κατά του κατηγορουμένου προς χειροτέρευση 
της θέσης του. 

Άρθρο 497 - Ανασταλτική δύναμη της έφεσης 
1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει μόνο η έφεση που 
ασκείται παραδεκτά και όχι η προθεσμία για την άσκησή 
της. 
2. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή 
φυλάκισης έως τριών ετών, η έφεση έχει αυτοδικαίως 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. 
3. Αν η επιβληθείσα ποινή φυλάκισης είναι 
μεγαλύτερη των τριών ετών, η έφεση έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν το δικαστήριο 
κρίνει αλλιώς. 
4. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή 
πρόσκαιρης κάθειρξης ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα 
κράτησης νέων, η κρίση για το αν η έφεση έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που 
δίκασε. Αυτό, με ειδική αιτιολογία και εφαρμόζοντας τα 
κριτήρια της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, καθώς και, 
στις αντίστοιχες περιπτώσεις, λαμβάνοντας πρωτίστως 
υπόψη το συμφέρον του ανηλίκου, αποφασίζει αμέσως 
μετά την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως 
είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα 
ασκήσει έφεση. 
5. Το δικαστήριο μπορεί στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 
και 7 να επιβάλει περιοριστικούς όρους. Αν επιβληθεί ο 
περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας, εφαρμόζεται 
αναλόγως η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 295. 
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
εφαρμόζονται και όταν ασκήθηκε έφεση από τον 
εισαγγελέα υπέρ εκείνου που καταδικάστηκε. 
7. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε 
με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή 

Άρθρο 497 - Ανασταλτική δύναμη της έφεσης 
1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει μόνο η έφεση που 
ασκείται παραδεκτά και όχι η προθεσμία για την άσκησή 
της. 
2. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα 
κράτησης νέων, η έφεση έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα, εκτός αν το δικαστήριο αιτιολογώντας 
ειδικά την απόφασή του κρίνει αλλιώς. 
3. [Καταργείται]. 
4. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή 
πρόσκαιρης κάθειρξης, η κρίση για το αν η έφεση έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που 
δίκασε. Αυτό, με ειδική αιτιολογία και εφαρμόζοντας τα 
κριτήρια της παρ. 8, αποφασίζει αμέσως μετά την 
απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα 
από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση. 
5. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να 
εξαρτήσει την ανασταλτική δύναμη της έφεσης από 
την επιβολή περιοριστικών όρων. Αν επιβληθεί ο 
περιοριστικός όρος της εγγυοδοσίας, εφαρμόζεται 
αναλόγως η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 295. 
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
εφαρμόζονται και όταν ασκήθηκε έφεση από τον 
εισαγγελέα υπέρ εκείνου που καταδικάστηκε. 
7. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε 
με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή 
στερητική της ελευθερίας και άσκησε παραδεκτά έφεση, η 
οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη, μπορεί να 
ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή 
της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις ότου 
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στερητική της ελευθερίας και άσκησε παραδεκτά έφεση, η 
οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη, μπορεί να 
ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή 
της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις ότου 
εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η 
αίτηση, υποβαλλόμενη με συνημμένο αντίγραφο της 
πρωτοβάθμιας απόφασης ή απόσπασμά της 
συνοδευόμενο από το εισαγωγικό της κατηγορίας 
έγγραφο, απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και 
αν πρόκειται για το μικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν 
συνεδριάζει, στο πενταμελές εφετείο. Η ως άνω 
δυνατότητα υφίσταται και σε περίπτωση αναβολής της 
δίκης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οπότε η σχετική 
αίτηση καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η αίτηση 
απορριφθεί, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν 
παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης 
με την οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη. Αν στον 
κατηγορούμενο επιβληθεί ο κατ’ οίκον περιορισμός με 
ηλεκτρονική επιτήρηση, εφαρμόζονται αντίστοιχα και τα 
οριζόμενα στα άρθρα 284 και 285, με εξαίρεση την 
παράγραφο 1 του τελευταίου άρθρου. 
8. Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα 
κατά την παρ. 4 στην έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση 
αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν 
κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν 
αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και 
μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη 
φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή 
φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή 
παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη 
συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός 
φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος 
είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες 
καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα 
συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να 
διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Το δικαστήριο σε κάθε 
περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα ή αναστολή 
εκτέλεσης, αν αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή 
συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια 
υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την 
οικογένεια του. Αν παραβιαστούν οι όροι που τέθηκαν το 
αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται, ύστερα από αίτηση του 
εισαγγελέα, για την άρση ή όχι της χορηγηθείσας 
αναστολής εκτέλεσης. 
9. Ο κατηγορούμενος κλητεύεται, σύμφωνα με τα άρθρα 
155 έως 162 και 166, στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο 
κατά την παρ. 7 αυτού του άρθρου. Αν κρατείται μακριά 
από την έδρα του δικαστηρίου, δεν προσάγεται σε αυτό. 
10. Για όλες τις παρεπόμενες στερήσεις δικαιωμάτων, 
εκπτώσεις και ανικανότητες, το ανασταλτικό αποτέλεσμα 
επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως. 

εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η 
αίτηση, υποβαλλόμενη με συνημμένο αντίγραφο της 
πρωτοβάθμιας απόφασης ή απόσπασμά της 
συνοδευόμενο από το εισαγωγικό της κατηγορίας 
έγγραφο απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και 
αν πρόκειται για το μικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν 
συνεδριάζει, στο πενταμελές εφετείο. Η ως άνω 
δυνατότητα υφίσταται και σε περίπτωση αναβολής της 
δίκης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οπότε η σχετική 
αίτηση καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η αίτηση 
απορριφθεί, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν 
παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης 
με την οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη. Αν στον 
κατηγορούμενο επιβληθεί ο κατ` οίκον περιορισμός με 
ηλεκτρονική επιτήρηση, εφαρμόζονται αντίστοιχα και «τα 
οριζόμενα στα άρθρα 284 και 285, με εξαίρεση την 
παράγραφο 1 του τελευταίου άρθρου. 
8. Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα 
κατά την παρ. 4 στην έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση 
αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν 
κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν 
αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και 
μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη 
φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή 
φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή 
παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη 
συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός 
φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος 
είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες 
καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα 
συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να 
διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Το δικαστήριο σε κάθε 
περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα ή αναστολή 
εκτέλεσης, αν αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή 
συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια 
υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την 
οικογένεια του. Αν παραβιαστούν οι όροι που τέθηκαν το 
αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται, ύστερα από αίτηση του 
εισαγγελέα, για την άρση ή όχι της χορηγηθείσας 
αναστολής εκτέλεσης. 
9. Ο κατηγορούμενος κλητεύεται, σύμφωνα με τα άρθρα 
155 έως 162 και 166, στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο 
κατά την παρ. 7 αυτού του άρθρου. Αν κρατείται μακριά 
από την έδρα του δικαστηρίου, δεν προσάγεται σε αυτό. 
10. Για όλες τις παρεπόμενες στερήσεις δικαιωμάτων, 
εκπτώσεις και ανικανότητες, το ανασταλτικό αποτέλεσμα 
επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως. 

Άρθρο 498 - Διατυπώσεις της έφεσης 
Η έφεση ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 474. Ο διάδικος 
που ασκεί την έφεση οφείλει στην έκθεση αυτή να διορίσει 
αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους που υπηρετούν στην 
έδρα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή που 
δικάζει σε δεύτερο βαθμό. Στον αντίκλητο αυτόν μπορούν 
να γίνονται οι επιδόσεις οι οποίες αφορούν τον διάδικο 
που τον διόρισε, εκτός από την κλήση για τη συζήτηση της 
έφεσης. Ο διάδικος αυτός οφείλει επίσης στην ίδια έκθεση 

Άρθρο 498 - Διατυπώσεις της έφεσης 
Η έφεση ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 474. Ο διάδικος 
που ασκεί την έφεση οφείλει στην έκθεση αυτή να διορίσει 
αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους που υπηρετούν στην 
έδρα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή που 
δικάζει σε δεύτερο βαθμό. Στον αντίκλητο αυτόν μπορούν 
να γίνονται οι επιδόσεις οι οποίες αφορούν τον διάδικο 
που τον διόρισε, εκτός από την κλήση για τη συζήτηση της 
έφεσης. Ο διάδικος αυτός οφείλει επίσης στην ίδια έκθεση 
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να δηλώσει την κατοικία του, ορίζοντας ακριβώς τη 
διεύθυνσή του (πόλη, χωριό, οδό, αριθμό) και να δηλώνει 
κάθε μεταβολή της μέσα σε πέντε ημέρες στον εισαγγελέα 
εφετών. 

να δηλώσει την κατοικία του, ορίζοντας ακριβώς τη 
διεύθυνσή του (πόλη, χωριό, οδό, αριθμό) και να δηλώνει 
κάθε μεταβολή της μέσα σε πέντε ημέρες στον εισαγγελέα 
εφετών. Αν δεν διοριστεί αντίκλητος ή αν δεν δηλωθεί 
με ακρίβεια η κατοικία ή κάθε μεταβολή αυτής, οι 
επιδόσεις γίνονται κατά την παρ. 4 του άρθρου 156 
ΚΠΔ. 

Άρθρο 501 - Κύρια συζήτηση. α) Όταν απουσιάζει ο 
εκκαλών 
1. Αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εκκαλών δεν 
εμφανιστεί αυτοπροσώπως ή διά συνηγόρου του, αν 
συντρέχει η περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 340, η 
έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, εκτός αν έχει 
προηγηθεί παραίτηση, οπότε κηρύσσεται απαράδεκτη. 
Διατάσσεται επίσης με την ίδια απόφαση του εφετείου να 
καταπέσει η εγγύηση η οποία δόθηκε κατά το άρθρο 497. 
Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση μπορεί να 
προσβληθεί μόνο με αναίρεση. Η διάταξη του άρθρου 349 
για αναβολή της συζήτησης εφαρμόζεται και υπέρ του 
εκκαλούντος. Εφαρμόζονται επίσης ανάλογα οι διατάξεις 
των άρθρων 341 και 435. 
2. Η απόρριψη της έφεσης εκείνου που την άσκησε και 
απουσιάζει δεν εμποδίζει την κατά το άρθρο 502 
συζήτηση της έφεσης άλλου προσώπου που εμφανίστηκε 
ή της έφεσης του εισαγγελέα. 
3. Αν η έφεση ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και 
συντρέχει περίπτωση του άρθρου 368 εδ. β΄ και γ΄ ή η 
πράξη κατέστη ανέγκλητη, το δικαστήριο παρά την 
απουσία του εκκαλούντος προχωρεί στην έκδοση 
σχετικής απόφασης. 

Άρθρο 501 - Κύρια συζήτηση. α) Όταν απουσιάζει ο 
εκκαλών 
1. Αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εκκαλών δεν 
εμφανιστεί αυτοπροσώπως ή διά συνηγόρου του, αν 
συντρέχει η περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 340, η 
έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, εκτός αν έχει 
προηγηθεί παραίτηση, οπότε κηρύσσεται απαράδεκτη. 
Διατάσσεται επίσης με την ίδια απόφαση του εφετείου να 
καταπέσει η εγγύηση η οποία δόθηκε κατά το άρθρο 497. 
Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση μπορεί να 
προσβληθεί μόνο με αναίρεση. Η διάταξη του άρθρου 349 
για αναβολή της συζήτησης εφαρμόζεται και υπέρ του 
εκκαλούντος. Εφαρμόζονται επίσης ανάλογα οι διατάξεις 
των άρθρων 341 και 435. 
2. Η απόρριψη της έφεσης εκείνου που την άσκησε και 
απουσιάζει δεν εμποδίζει την κατά το άρθρο 502 
συζήτηση της έφεσης άλλου διαδίκου που εμφανίστηκε ή 
της έφεσης του εισαγγελέα. 
3. Αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά και συντρέχει 
περίπτωση του άρθρου 368 εδ. β΄ και γ΄ ή η πράξη 
κατέστη ανέγκλητη, το δικαστήριο παρά την απουσία του 
εκκαλούντος προχωρεί στην έκδοση σχετικής απόφασης. 
4. Αν μετά την έναρξη της συζήτησης της έφεσης 
λάβει χώρα διακοπή ή αναβολή αυτής και κατά τη νέα 
συζήτηση ο εκκαλών κατηγορούμενος αν και 
κλητεύθηκε νομίμως, δεν εμφανιστεί όπως ορίζεται 
στη παρ. 1 δικάζεται σαν να ήταν παρών. Τα άρθρα 
341 και 435 εφαρμόζονται ανάλογα και στην 
περίπτωση αυτή. 

Άρθρο 503 - Τύχη της εγγύησης 
1. Με την απόφαση που εκδίδει για την έφεση, το 
δικαστήριο αποφασίζει ταυτόχρονα και για την απόδοση 
της εγγύησης που δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 497, αν 
η κατάπτωσή της δεν έχει διαταχθεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 501 και 298 παρ. 1. 
2. Αν ο εκκαλών καταδικάστηκε χωρίς να είναι παρών 
όταν απαγγέλθηκε η απόφαση του εφετείου, προσκαλείται 
από τον εισαγγελέα εφετών, είτε ο ίδιος είτε με τον 
αντίκλητό του, να εμφανιστεί μέσα σε οκτώ ημέρες στον 
εισαγγελέα που ορίζεται στην πρόσκληση και να 
υποβληθεί με τη θέλησή του στην εκτέλεση της 
απόφασης. Αν δεν εμφανιστεί, η εγγύηση που δόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 497 καταπίπτει με απόφαση του 
εφετείου, στο οποίο κλητεύεται και ο κατηγορούμενος και 
εκείνος που έδωσε την εγγύηση, εκτός αν αυτή είχε 
προηγουμένως καταπέσει σύμφωνα με το άρθρο 501 
παρ. 1. 

Άρθρο 503 - Τύχη της εγγύησης 
1. Με την απόφαση που εκδίδει για την έφεση, το 
δικαστήριο αποφασίζει ταυτόχρονα και για την απόδοση 
της εγγύησης που δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 497, αν 
η κατάπτωσή της δεν έχει διαταχθεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 501 και 298 παρ. 1. 
2. Αν ο εκκαλών καταδικάστηκε χωρίς να είναι παρών 
όταν απαγγέλθηκε η απόφαση του δευτεροβαθμίου 
δικαστηρίου, προσκαλείται από τον εισαγγελέα αυτού, 
είτε ο ίδιος είτε με τον αντίκλητό του, να εμφανιστεί μέσα 
σε οκτώ ημέρες στον εισαγγελέα του δευτεροβαθμίου 
δικαστηρίου που ορίζεται στην πρόσκληση και να 
υποβληθεί με την θέλησή του στην εκτέλεση της 
απόφασης. Αν δεν εμφανιστεί, η εγγύηση που δόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 497 καταπίπτει με απόφαση του 
δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, στο οποίο κλητεύεται και ο 
κατηγορούμενος και εκείνος που έδωσε την εγγύηση, 
εκτός αν αυτή είχε προηγουμένως καταπέσει σύμφωνα με 
το άρθρο 501 παρ. 1. 

Άρθρο 507 - Προθεσμία αναίρεσης για τους 
εισαγγελείς 
Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τον 
εισαγγελέα αρχίζει από την καταχώρηση 
καθαρογραμμένης της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που 

Άρθρο 507 - Προθεσμία αναίρεσης για τους 
εισαγγελείς 
Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τον 
εισαγγελέα αρχίζει από την καταχώριση 
καθαρογραμμένης της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που 
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τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου και για μεν τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι τριάντα ημερών, για δε 
τους λοιπούς εισαγγελείς είκοσι ημερών, από την 
καταχώριση αυτή. 

τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου και για μεν τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι ενός (1) μηνός, για δε 
τους λοιπούς εισαγγελείς είκοσι (20) ημερών, από την 
καταχώριση αυτή. 

Άρθρο 511 - Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται 
αυτεπαγγέλτως 
Αν εμφανιστεί ο αναιρεσείων και κριθεί παραδεκτή η 
αίτηση αναίρεσης, ο Άρειος Πάγος εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως, αν και δεν προτάθηκαν, όλους τους 
λόγους της αναίρεσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 510, εκτός από τον προβλεπόμενο στο στοιχ. Β. 
Δεν επιτρέπεται όμως να χειροτερεύσει η θέση του 
κατηγορουμένου. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ο Άρειος 
Πάγος αυτεπαγγέλτως λαμβάνει υπόψη το δεδικασμένο 
και, αν κριθεί και ένας βάσιμος λόγος, και την παραγραφή 
που επήλθαν μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης 
απόφασης. Επίσης, αυτεπαγγέλτως εφαρμόζει τον 
επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευσή της. 
 

Άρθρο 511 - Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται 
αυτεπαγγέλτως 
Αν εμφανιστεί ο αναιρεσείων και κριθεί παραδεκτή η 
αίτηση αναίρεσης, ο Άρειος Πάγος εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως, αν και δεν προτάθηκαν, όλους τους 
λόγους της αναίρεσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 510, εκτός από τον προβλεπόμενο στο στοιχ. Β. 
Δεν επιτρέπεται όμως να χειροτερεύσει η θέση του 
κατηγορουμένου. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ο Άρειος 
Πάγος αυτεπαγγέλτως λαμβάνει υπόψη το δεδικασμένο 
και την εκκρεμοδικία και, αν κριθεί και ένας βάσιμος 
λόγος, και την παραγραφή που επήλθαν μετά τη 
δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. Επίσης, 
αυτεπαγγέλτως εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που 
ισχύει μετά τη δημοσίευσή της και μέχρι τη δημοσίευση 
της απόφασης του Αρείου Πάγου. 

Άρθρο 513 - Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση 
σημειώματος 
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καταθέτει σημείωμα είτε 
στη γραμματεία του Αρείου Πάγου είτε στον γραμματέα 
της έδρας μέχρι την έναρξη της συζήτησης της αναίρεσης. 
Οι διάδικοι δικαιούνται να λάβουν γνώση του 
περιεχομένου του σημειώματος. 

Άρθρο 513 - Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση 
σημειώματος 
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καταθέτει σημείωμα 
στη γραμματεία του Αρείου Πάγου το αργότερο την 
προηγούμενη ημέρα της συζήτησης της αναίρεσης. 
Το ίδιο ισχύει και για τη μετ’ αναβολή συζήτηση, αν ο 
εισαγγελέας της έδρας δεν υιοθετεί το προηγούμενο 
σημείωμα. Οι διάδικοι δικαιούνται να λάβουν γνώση 
του περιεχομένου του σημειώματος. 

Άρθρο 514 - Συζήτηση α) Μη εμφάνιση του 
αναιρεσείοντος 
Αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή του 
απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και μπορεί να 
καταδικασθεί σε χρηματική ποινή έως εκατό ευρώ. Κατά 
της απορριπτικής απόφασης του Αρείου Πάγου δεν 
επιτρέπεται ένδικο μέσο. Επίσης δεν επιτρέπεται 
δεύτερη αίτηση αναίρεσης. Κατ’ εξαίρεση, ακόμα και αν 
δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, ο Άρειος Πάγος 
αυτεπαγγέλτως: α) παραθέτει το σχετικό άρθρο του 
ποινικού νόμου που εφαρμόστηκε στην προσβαλλόμενη 
απόφαση, αν αυτό δεν έχει παρατεθεί σε αυτή ή έχει 
παρατεθεί εσφαλμένα και β) εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως 
τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της 
απόφασης (άρθρο 511). 

Άρθρο 514 - Συζήτηση α) Μη εμφάνιση του 
αναιρεσείοντος 
Αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή του 
απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και μπορεί να 
καταδικασθεί σε χρηματική ποινή έως εκατό ευρώ. Κατά 
της απορριπτικής απόφασης του Αρείου Πάγου δεν 
επιτρέπεται ένδικο μέσο. Κατ’ εξαίρεση, ακόμα και αν δεν 
εμφανιστεί ο αναιρεσείων, ο Άρειος Πάγος 
αυτεπαγγέλτως: α) παραθέτει το σχετικό άρθρο του 
ποινικού νόμου που εφαρμόστηκε στην προσβαλλόμενη 
απόφαση, αν αυτό δεν έχει παρατεθεί σε αυτή ή έχει 
παρατεθεί εσφαλμένα και β) εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως 
τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της 
απόφασης (άρθρο 511). 

Άρθρο 522 - Σύνθεση του δικαστηρίου της 
παραπομπής 
Στο δικαστήριο όπου παραπέμφθηκε η υπόθεση δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχει ένορκος και δικαστής από 
αυτούς που δίκασαν προηγουμένως, εκτός αν η 
απόφαση αναιρέθηκε μόνο ως προς το σκέλος της 
ποινής και είναι δυνατή η συγκρότηση από τους 
ίδιους δικαστές. 

Άρθρο 522 - Σύνθεση του δικαστηρίου της 
παραπομπής 
Στο δικαστήριο όπου παραπέμφθηκε η υπόθεση δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχει ένορκος και δικαστής από 
αυτούς που δίκασαν προηγουμένως. 

Άρθρο 523 - Επανεξέταση 
Αν η αίτηση για αναίρεση απορρίφθηκε από παραδρομή 
ως ανυποστήρικτη ή απαράδεκτη ή αν κάποιος προταθείς 
λόγος αναίρεσης δεν κρίθηκε, με αίτηση του 
αναιρεσείοντα ή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή 
αυτεπαγγέλτως, ο Άρειος Πάγος επανέρχεται για 

Άρθρο 523 - Επανεξέταση 
Αν η αίτηση για αναίρεση απορρίφθηκε από παραδρομή 
ως ανυποστήρικτη ή απαράδεκτη ή αν κάποιος προταθείς 
λόγος αναίρεσης δεν κρίθηκε, με αίτηση του 
αναιρεσείοντα ή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή 
αυτεπαγγέλτως, ο Άρειος Πάγος επανέρχεται για 
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αποκατάσταση της παραδρομής ή κρίση του μη 
εξετασθέντος λόγου. Η αίτηση για επανεξέταση 
προταθέντος λόγου αναίρεσης που δεν κρίθηκε πρέπει να 
υποβληθεί, με ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσμίας 
ενός μηνός από την καθαρογραφή της απόφασης του 
Αρείου Πάγου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζει το 
άρθρο 512. 

αποκατάσταση της παραδρομής ή κρίση του μη 
εξετασθέντος λόγου. Η αίτηση για επανεξέταση 
προταθέντος λόγου αναίρεσης που δεν κρίθηκε πρέπει να 
υποβληθεί, με ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την καθαρογραφή της απόφασης του 
Αρείου Πάγου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζει το 
άρθρο 512. 

Άρθρο 524 - Συζήτηση στο δικαστήριο της 
παραπομπής 
1. Η συζήτηση στο δικαστήριο όπου παραπέμφθηκε η 
υπόθεση κατά τα άρθρα 518 παρ. 2 και 519 γίνεται 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα. Επίσης 
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 134. 
2. Αν η νέα συζήτηση διατάχθηκε ύστερα από αναίρεση 
που ασκήθηκε μόνο από εκείνον που καταδικάστηκε ή σε 
όφελός του, το δικαστήριο της παραπομπής δεσμεύεται 
από την απαγόρευση του άρθρου 470. 

Άρθρο 524 - Συζήτηση στο δικαστήριο της 
παραπομπής 
1. Η συζήτηση στο δικαστήριο όπου παραπέμφθηκε η 
υπόθεση κατά τα άρθρα 518 παρ. 2 και 519 γίνεται 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα. Επίσης 
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 134. Οι αποφάσεις 
της ολομέλειας και των τμημάτων του Αρείου Πάγου 
δεσμεύουν τα δικαστήρια που ασχολούνται με την 
ίδια υπόθεση, ως προς τα νομικά ζητήματα που 
έλυσαν. 
2. Αν η νέα συζήτηση διατάχθηκε ύστερα από αναίρεση 
που ασκήθηκε μόνο από εκείνον που καταδικάστηκε ή σε 
όφελός του, το δικαστήριο της παραπομπής δεσμεύεται 
από την απαγόρευση του άρθρου 470. 

Άρθρο 525 - Επανάληψη σε όφελος του 
καταδικασμένου 
1. Η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη 
απόφαση επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του 
καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, μόνο 
στις εξής περιπτώσεις: 1) αν δύο άνθρωποι 
καταδικάστηκαν για την ίδια πράξη με δύο διαφορετικές 
αποφάσεις και γίνεται αναμφισβήτητα φανερό από τη 
σύγκρισή τους ότι ένας από τους δύο είναι αθώος, 2) αν, 
ύστερα από την οριστική καταδίκη κάποιου, 
αποκαλύφθηκαν νέα - άγνωστα στους δικαστές που τον 
καταδίκασαν - γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους 
ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί 
προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που 
καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για 
έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε, 3) 
αν βεβαιωθεί ότι άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην 
καταδίκη του κατηγορουμένου ψευδείς καταθέσεις 
μαρτύρων ή γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων ή 
πλαστά αποδεικτικά έγγραφα ή πειστήρια, τα οποία είχαν 
προσαχθεί ή ληφθεί υπόψη στη διαδικασία του 
ακροατηρίου, 4) αν αποδείχθηκε δωροληψία δικαστή ή 
ενόρκου που μετείχε στο δικαστήριο που απήγγειλε την 
καταδίκη ή άλλη από πρόθεση παράβαση του δικαστικού 
τους καθήκοντος, 5) αν μετά την αμετάκλητη καταδίκη 
αποδείχθηκε ότι ο καταδικασμένος αθωώθηκε με άλλη 
αμετάκλητη απόφαση ή βούλευμα, 6) αν με απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) διαπιστώνεται παραβίαση 
δικαιώματος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της 
διαδικασίας που τηρήθηκε ή την ουσιαστική διάταξη που 
εφαρμόσθηκε. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται η 
διαπιστωθείσα από το Ε.Δ.Δ.Α. δικονομική παραβίαση να 
επηρέασε αρνητικά την κρίση του ποινικού δικαστηρίου. 
2. Οι κατά την παρ. 1 αριθ. 3 αξιόποινες πράξεις της 
ψευδούς κατάθεσης της πλαστογραφίας, της ψευδούς 
βεβαίωσης, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της 
δωροληψίας ή της παράβασης καθήκοντος πρέπει να 
αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση εκτός 

Άρθρο 525 - Επανάληψη σε όφελος του 
καταδικασμένου 
1. Η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη 
απόφαση επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του 
καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, μόνο 
στις εξής περιπτώσεις: 1) αν δύο άνθρωποι 
καταδικάστηκαν για την ίδια πράξη με δύο διαφορετικές 
αποφάσεις και γίνεται αναμφισβήτητα φανερό από τη 
σύγκρισή τους ότι ένας από τους δύο είναι αθώος, 2) αν, 
ύστερα από την οριστική καταδίκη κάποιου, 
αποκαλύφθηκαν νέα - άγνωστα στους δικαστές που τον 
καταδίκασαν - γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους 
ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί 
προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που 
καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για 
έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε, 3) 
αν βεβαιωθεί ότι άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην 
καταδίκη του κατηγορουμένου ψευδείς καταθέσεις 
μαρτύρων ή γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων ή 
πλαστά αποδεικτικά έγγραφα ή πειστήρια, τα οποία είχαν 
προσαχθεί ή ληφθεί υπόψη στη διαδικασία του 
ακροατηρίου, 4) αν αποδείχθηκε δωροληψία δικαστή ή 
ενόρκου που μετείχε στο δικαστήριο που απήγγειλε την 
καταδίκη ή άλλη από πρόθεση παράβαση του δικαστικού 
τους καθήκοντος, 5) αν μετά την αμετάκλητη καταδίκη 
αποδείχθηκε ότι ο καταδικασμένος αθωώθηκε με άλλη 
αμετάκλητη απόφαση ή βούλευμα, 6) αν διαπιστώνεται με 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) ή αναγνωρίζεται με μονομερή 
δήλωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά το άρθρο 
62Α του Κανονισμού του ΕΔΔΑ, η οποία έγινε 
αποδεκτή με απόφασή του, παραβίαση δικαιώματος 
που αφορά στον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που 
τηρήθηκε ή στην ουσιαστική διάταξη που εφαρμόσθηκε. 
Στη τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται η διαπιστωθείσα 
από το Ε.Δ.Δ.Α. δικονομική παραβίαση να επηρέασε 
αρνητικά την κρίση του ποινικού δικαστηρίου. Η αίτηση 
ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, 
που αρχίζει από τη δημοσίευση της οριστικής 
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αν δεν εκδόθηκε τέτοια απόφαση επειδή υπήρχαν νόμιμοι 
λόγοι που εμπόδιζαν την εκδίκαση της υπόθεσης στην 
ουσία της ή ανέστειλαν την ποινική δίωξη. 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τις 
διακρίσεις του άρθρου 44 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή από την 
κοινοποίηση της απόφασης του ανωτέρω 
Δικαστηρίου, με την οποία έγινε αποδεκτή μονομερής 
δήλωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά το άρθρο 
62Α του Κανονισμού του και διαγράφηκε η προσφυγή 
από το πινάκιο. 
2. Οι κατά την παρ. 1 αριθ. 3 αξιόποινες πράξεις της 
ψευδούς κατάθεσης της πλαστογραφίας, της ψευδούς 
βεβαίωσης, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της 
δωροληψίας ή της παράβασης καθήκοντος πρέπει να 
αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση εκτός 
αν δεν εκδόθηκε τέτοια απόφαση επειδή υπήρχαν νόμιμοι 
λόγοι που εμπόδιζαν την εκδίκαση της υπόθεσης στην 
ουσία της ή ανέστειλαν την ποινική δίωξη. 

ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Άρθρο 550 - Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για 
το ίδιο έγκλημα 
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες 
αμετάκλητες αποφάσεις εναντίον του ίδιου προσώπου για 
την ίδια πράξη, εκτελείται μόνο εκείνη που επιβάλλει την 
ελαφρότερη ποινή. Αν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, 
αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 561. Με την εκτέλεση της απόφασης που 
επιβάλλει την ελαφρότερη ποινή, ακυρώνονται 
αυτοδικαίως όλες οι άλλες αποφάσεις. 

Άρθρο 550 - Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για 
το ίδιο έγκλημα 
Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα 
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες 
αμετάκλητες αποφάσεις εναντίον του ίδιου προσώπου για 
την ίδια πράξη, εκτελείται μόνο εκείνη που επιβάλλει την 
ελαφρότερη ποινή. Αν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, 
αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 563. Με την εκτέλεση της απόφασης που 
επιβάλλει την ελαφρότερη ποινή, ακυρώνονται 
αυτοδικαίως όλες οι άλλες αποφάσεις. 

Άρθρο 551 - Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για 
διαφορετικά εγκλήματα 
1. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ίδιου προσώπου 
περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά 
εγκλήματα που συρρέουν, εφαρμόζονται οι ορισμοί του 
Ποινικού Κώδικα για τη συρροή. 
2. Αν στις καταδίκες που απαγγέλθηκαν η κατά την 
επόμενη παράγραφο ποινή βάσης επιβλήθηκε από το 
τριμελές ή μονομελές πλημμελειοδικείο, αρμόδιο για να 
καθορίσει τη συνολική ποινή που πρέπει να εκτιθεί είναι 
το μονομελές πλημμελειοδικείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
αρμόδιο είναι το μονομελές εφετείο. 
3. Για τον καθορισμό της συνολικής ποινής, ως ποινή 
βάσης λαμβάνεται υπόψη η βαρύτερη από αυτές, σε 
περίπτωση δε ίσης διάρκειας αυτών λαμβάνεται υπόψη η 
νεότερη απόφαση. Αν μεταξύ των προς εκτέλεση 
αποφάσεων υπάρχει και απόφαση που αμετάκλητα έχει 
καθορίσει συνολική ποινή, για τον καθορισμό της νέας 
συνολικής ποινής λαμβάνεται ως βάση η καθορισθείσα 
συνολική ποινή, αν αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές 
που επιβλήθηκαν με τις άλλες αποφάσεις. Στην 
περίπτωση αυτή για τον καθορισμό της κατά την 
προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητας λαμβάνεται 
υπόψη και η απόφαση που έχει καθορίσει την συνολική 
ποινή. 
4. Η αίτηση για καθορισμό συνολικής ποινής υποβάλλεται 
στον αρμόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως ή από 
συνήγορο που έχει ειδική εντολή γι’ αυτό. Εκείνος που 
καταδικάστηκε κλητεύεται και αν κρατείται, δεν 
προσάγεται στο δικαστήριο, μπορεί, όμως, να 
αντιπροσωπευθεί με συνήγορο διοριζόμενο κατά τους 

Άρθρο 551 - Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για 
διαφορετικά εγκλήματα 
1. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ίδιου προσώπου 
περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά 
εγκλήματα που συρρέουν, εφαρμόζονται οι ορισμοί του 
Ποινικού Κώδικα για τη συρροή. 
2. Αν στις καταδίκες που απαγγέλθηκαν η κατά την 
επόμενη παράγραφο ποινή βάσης επιβλήθηκε από το 
τριμελές ή μονομελές πλημμελειοδικείο, αρμόδιο για να 
καθορίσει τη συνολική ποινή που πρέπει να εκτιθεί είναι 
το μονομελές πλημμελειοδικείο. Αν οι καταδίκες 
απαγγέλθηκαν από το Μονομελές ή Τριμελές 
Δικαστήριο Ανηλίκων ή και από το Μονομελές ή 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο, αρμόδιο είναι το 
Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση αρμόδιο είναι το μονομελές εφετείο. Το 
ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιο Δικαστήριο για 
τον καθορισμό της συνολικής ποινής έχει και τη 
δικαιοδοσία των παρ. 4 και 5 του άρθρου 80 του ΠΚ. 
3. Για τον καθορισμό της συνολικής ποινής, ως ποινή 
βάσης λαμβάνεται υπόψη η βαρύτερη από αυτές, σε 
περίπτωση δε ίσης διάρκειας αυτών λαμβάνεται υπόψη η 
νεότερη απόφαση. Αν μεταξύ των προς εκτέλεση 
αποφάσεων υπάρχει και απόφαση που αμετάκλητα έχει 
καθορίσει συνολική ποινή, για τον καθορισμό της νέας 
συνολικής ποινής λαμβάνεται ως βάση η καθορισθείσα 
συνολική ποινή, αν αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές 
που επιβλήθηκαν με τις άλλες αποφάσεις. Στην 
περίπτωση αυτή για τον καθορισμό της κατά την 
προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητας λαμβάνεται 
υπόψη και η απόφαση που έχει καθορίσει την συνολική 
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όρους του άρθρου 42 παρ. 2. 
5. Το δικαστήριο αποφαίνεται αφού ακούσει τον 
καταδικασμένο ή τον συνήγορο του, αν είναι παρόντες, 
καθώς και τον εισαγγελέα. Κατά της απόφασης 
επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασμένο και τον 
εισαγγελέα. 

ποινή. 
4. Η αίτηση για καθορισμό συνολικής ποινής υποβάλλεται 
στον αρμόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως ή από 
συνήγορο που έχει ειδική εντολή γι` αυτό. Εκείνος που 
καταδικάστηκε κλητεύεται και αν κρατείται, δεν 
προσάγεται στο δικαστήριο, μπορεί, όμως, να 
αντιπροσωπευθεί με συνήγορο διοριζόμενο κατά τους 
όρους του άρθρου 42 παρ. 2. 
5. Το δικαστήριο αποφαίνεται αφού ακούσει τον 
καταδικασμένο ή τον συνήγορο του, αν είναι παρόντες, 
καθώς και τον εισαγγελέα. Κατά της απόφασης 
επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασμένο και τον 
εισαγγελέα. 

Άρθρο 552 - Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας 
ποινής και της δήμευσης 
1. Η έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε με την αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών νόμων για 
την εκτέλεση των ποινών. Για την παράδοση εκείνου που 
καταδικάστηκε στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει την 
στερητική της ελευθερίας ποινή, συντάσσεται έκθεση, 
υπογραφόμενη από το όργανο της δημόσιας δύναμης 
που τον παραδίδει και από τον διευθυντή της φυλακής 
που τον παραλαμβάνει. Η έκθεση επισυνάπτεται στη 
δικογραφία. 
2. Αν ο καταδικασμένος σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας δεν κρατείται προσωρινά, είναι όμως παρών 
στην απαγγελία της απόφασης, εκείνος που φροντίζει για 
την εκτέλεση της απόφασης (άρθρο 549) διατάσσει και 
προφορικά ακόμη την εκτέλεσή της, όταν αυτή μπορεί να 
εκτελεστεί αμέσως. Διαφορετικά, μόλις η απόφαση γίνει 
αμετάκλητη διαβιβάζει στην αρμόδια αστυνομική αρχή 
έγγραφη εντολή για εκτέλεση, που περιέχει το 
ονοματεπώνυμο και κάθε άλλο στοιχείο ταυτότητας του 
καταδικασμένου, τον αριθμό, τη χρονολογία της 
απόφασης και την ποινή που επιβλήθηκε. 
3. Αν η δήμευση αφορά απαίτηση, ο εισαγγελέας του 
δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε τη 
σχετική απόφαση ή βούλευμα, αντίστοιχα, επιμελείται της 
άμεσης λήψης των αναγκαίων αναγκαστικών μέτρων από 
τον διευθυντή του δημόσιου ταμείου, κατ’ εφαρμογή του 
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, εκτός αν ειδική 
διάταξη ορίζει διαφορετικά. 
4. Αν η δήμευση αφορά ακίνητο, ο εισαγγελέας του 
δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε τη 
σχετική απόφαση ή βούλευμα, αντίστοιχα, κοινοποιεί 
αντίγραφό τους στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών ή 
προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου, ο οποίος 
υποχρεούται να προβεί την ίδια ημέρα σε σχετική 
σημείωση στα οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσει το 
έγγραφο που του κοινοποιήθηκε, αν δε η απόφαση ή το 
βούλευμα είναι αμετάκλητα, να τα μεταγράψει. 

Άρθρο 552 - Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας 
ποινής και της δήμευσης 
1. Η έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε με την αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών νόμων για 
την εκτέλεση των ποινών. Για την παράδοση εκείνου που 
καταδικάστηκε στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει την 
στερητική της ελευθερίας ποινή, συντάσσεται έκθεση, 
υπογραφόμενη από το όργανο της δημόσιας δύναμης 
που τον παραδίδει και από τον διευθυντή της φυλακής 
που τον παραλαμβάνει. Η έκθεση επισυνάπτεται στη 
δικογραφία. Όταν εκτελούνται κατά του ίδιου 
προσώπου περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις, 
μέχρις ότου καθοριστεί συνολική ποινή θεωρείται ότι 
εκτίεται η βαρύτερη ποινή. 
2. Αν ο καταδικασμένος σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας δεν κρατείται προσωρινά, είναι όμως παρών 
στην απαγγελία της απόφασης, εκείνος που φροντίζει για 
την εκτέλεση της απόφασης (άρθρο 549) διατάσσει και 
προφορικά ακόμη την εκτέλεσή της, όταν αυτή μπορεί να 
εκτελεστεί αμέσως. Διαφορετικά, μόλις η απόφαση γίνει 
αμετάκλητη διαβιβάζει στην αρμόδια αστυνομική αρχή 
έγγραφη εντολή για εκτέλεση, που περιέχει το 
ονοματεπώνυμο και κάθε άλλο στοιχείο ταυτότητας του 
καταδικασμένου, τον αριθμό, τη χρονολογία της 
απόφασης και την ποινή που επιβλήθηκε. 
3. Αν η δήμευση αφορά απαίτηση, ο εισαγγελέας του 
δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε τη 
σχετική απόφαση ή βούλευμα, αντίστοιχα, επιμελείται της 
άμεσης λήψης των αναγκαίων αναγκαστικών μέτρων από 
τον διευθυντή του δημόσιου ταμείου, κατ` εφαρμογή του 
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, εκτός αν ειδική 
διάταξη ορίζει διαφορετικά. 
4. Αν η δήμευση αφορά ακίνητο, ο εισαγγελέας του 
δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου που εξέδωσε τη 
σχετική απόφαση ή βούλευμα, αντίστοιχα, κοινοποιεί 
αντίγραφό τους στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών ή 
προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου, ο οποίος 
υποχρεούται να προβεί την ίδια ημέρα σε σχετική 
σημείωση στα οικεία βιβλία και να αρχειοθετήσει το 
έγγραφο που του κοινοποιήθηκε, αν δε η απόφαση ή το 
βούλευμα είναι αμετάκλητα, να τα μεταγράψει. 

Άρθρο 553 - Βεβαίωση χρηματικών ποινών 
1. Οι γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων οφείλουν να 
βεβαιώσουν στην αρμόδια ΔΟΥ τα ποσά των χρηματικών 
ποινών, μαζί με τις υπόλοιπες προσαυξήσεις, μέσα στον 
επόμενο μήνα από τότε που έγιναν αμετάκλητες οι 

Άρθρο 553 - Βεβαίωση χρηματικών ποινών 
1. Οι γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων οφείλουν να 
βεβαιώσουν, μετά από παραγγελία του εισαγγελέα, 
στην αρμόδια ΔΟΥ τα χρηματικά ποσά των χρηματικών 
ποινών, μαζί με τις υπόλοιπες προσαυξήσεις, μέσα στον 
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αποφάσεις που τις επέβαλαν. 
2. Οι σχετικές με την είσπραξη δημοσίων εσόδων 
διατάξεις εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση. 
3. Οι παραπάνω παράγραφοι δεν εφαρμόζονται για 
χρηματικές ποινές που υπολογίζονται σε ημερήσιες 
μονάδες. 

επόμενο μήνα από τότε που έγιναν αμετάκλητες οι 
αποφάσεις που τις επέβαλαν. 
2. Οι σχετικές με την είσπραξη δημοσίων εσόδων 
διατάξεις εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση. 
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται προσωπική 
κράτηση. 
3. [Καταργείται.] 

Άρθρο 556 - Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης 
1. Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής 
μπορεί να αναβληθεί: α) αν η γυναίκα που καταδικάστηκε 
έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις μήνες εγκυμοσύνης ή 
γέννησε πρόσφατα, ωσότου περάσουν έξι το πολύ μήνες 
από τον τοκετό, β) στην περίπτωση του άρθρου 430 παρ. 
2, γ) αν η υπό εκτέλεση στερητική της ελευθερίας ποινή 
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, για αποδεδειγμένες 
οικογενειακές ή επαγγελματικές ανάγκες και έως έξι το 
πολύ μήνες, μία μόνο φορά, δ) αν εκείνος που 
καταδικάστηκε πάσχει από σοβαρή ασθένεια και η άμεση 
εκτέλεση της ποινής εμφανίζεται ως υπέρμετρα σκληρή 
μεταχείριση και ε) αν η ποινή έχει μετατραπεί σε 
χρηματική και δεν καθίσταται δυνατή από τον 
συλληφθέντα η καταβολή του ποσού της μετατροπής 
της, λόγω μη λειτουργίας της αρμόδιας προς 
είσπραξη δημόσιας υπηρεσίας. Η περ. ε΄ ισχύει και 
στην περίπτωση του άρθρου 80 παρ. 6 ΠΚ. Η αναβολή 
για το αναγκαίο προς καταβολή του ποσού της 
χρηματικής ποινής χρονικό διάστημα διατάσσεται, έστω 
και προφορικά, από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του 
τόπου σύλληψης. 
2. Την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβολή 
διατάσσει με αιτιολογημένη διάταξή του ο εισαγγελέας 
που έχει την επιμέλεια εκτέλεσης της ποινής, είτε 
αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση του καταδίκου. 

Άρθρο 556 - Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης 
1. Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής 
μπορεί να αναβληθεί: α) αν η γυναίκα που καταδικάστηκε 
έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις μήνες εγκυμοσύνης ή 
γέννησε πρόσφατα, ωσότου περάσουν έξι το πολύ μήνες 
από τον τοκετό, β) στην περίπτωση του άρθρου 430 παρ. 
2, γ) αν η υπό εκτέλεση στερητική της ελευθερίας ποινή 
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, για αποδεδειγμένες 
οικογενειακές ή επαγγελματικές ανάγκες και έως έξι το 
πολύ μήνες, δ) αν εκείνος που καταδικάστηκε πάσχει από 
σοβαρή ασθένεια και η άμεση εκτέλεση της ποινής 
εμφανίζεται ως υπέρμετρα σκληρή μεταχείριση. Η 
αναβολή για το αναγκαίο προς καταβολή του ποσού της 
χρηματικής ποινής χρονικό διάστημα διατάσσεται, έστω 
και προφορικά, από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του 
τόπου σύλληψης. 
2. Την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβολή 
διατάσσει, μέχρι την παράδοση εκείνου που 
καταδικάστηκε στη φυλακή, με αιτιολογημένη διάταξή 
του ο εισαγγελέας που έχει την επιμέλεια εκτέλεσης της 
ποινής, είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση του καταδίκου. 

Άρθρο 586 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας καταργούνται: α) ο Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν. 1493/17.8.1950, όπως 
μεταγλωττίστηκε με το π.δ. 258/1986 και συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, β) οι 
παρ. 1 έως και 8 του άρθρου 17Α ν. 2523/1997, όπως 
ισχύουν, γ) το άρθρο 1, το άρθρο 2 παρ. 1, τα άρθρα 3, 4, 
5 παρ. 2 και το άρθρο 7 ν. 4022/2011· η παρ. 5 του 
άρθρου 2 ν. 4022/2011 καταργείται μόνο κατά το μέρος 
που αφορά στον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς, δ) 
κάθε άλλη διάταξη που υπάγει οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο στην ιδιάζουσα δωσιδικία της παρ. 6 του 
άρθρου 111 του καταργούμενου κώδικα ποινικής 
δικονομίας, ε) το άρθρο μόνο παρ. 3 ν. 2243/1994, καθώς 
και το άρθρο 46 ν. 5060/1931, στ) τα εδάφια β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 111 ν. 4055/2012 που 
αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
εισαγγελικών και δικαστικών αρχών του Πειραιά για τα 
ποινικά αδικήματα ή εγκλήματα, που σχετίζονται με 
ναυτικές διαφορές ή διαπράχθηκαν σε ελληνικά πλοία ή 
σε πλοία με ξένη σημαία στο εξωτερικό ή σε ανοικτή 
θάλασσα, ζ) τα άρθρα 1 έως 9 ν. 4312/2014, η) το άρθρο 
65 ν. 4356/2015 και θ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη 
που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζει ο παρών 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. 

Άρθρο 586 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας καταργούνται: α) ο Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν. 1493/17.8.1950, όπως 
μεταγλωττίστηκε με το π.δ. 258/1986 και συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, β) οι 
παρ. 1 έως και 8 του άρθρου 17Α ν. 2523/1997, όπως 
ισχύουν, γ) το άρθρο 1, το άρθρο 2 παρ. 1, τα άρθρα 3, 4, 
5 παρ. 2 και το άρθρο 7 ν. 4022/2011· η παρ. 5 του 
άρθρου 2 ν. 4022/2011 καταργείται μόνο κατά το μέρος 
που αφορά στον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς, δ) 
κάθε άλλη διάταξη που υπάγει οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο στην ιδιάζουσα δωσιδικία της παρ. 6 του 
άρθρου 111 του καταργούμενου κώδικα ποινικής 
δικονομίας, ε) το άρθρο μόνο παρ. 3 ν. 2243/1994, «, 
καθώς και το άρθρο 46 ν. 5060/1931» στ) τα εδάφια β` και 
γ` της παραγράφου 6 του άρθρου 111 ν. 4055/2012 που 
αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
εισαγγελικών και δικαστικών αρχών του Πειραιά για τα 
ποινικά αδικήματα ή εγκλήματα, που σχετίζονται με 
ναυτικές διαφορές ή διαπράχθηκαν σε ελληνικά πλοία ή 
σε πλοία με ξένη σημαία στο εξωτερικό ή σε ανοικτή 
θάλασσα, ζ) τα άρθρα 1 έως 9 ν. 4312/2014, η) το άρθρο 
65 Ν 4356/2015, θ) η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 
1738/1987 και ι) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που 
αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζει ο παρών Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας. 
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Άρθρο 593 
Εάν η ποινή έχει μετατραπεί σε χρηματική και δεν 
καθίσταται δυνατή από τον συλληφθέντα η καταβολή 
του ποσού της μετατροπής της, λόγω μη λειτουργίας 
της αρμόδιας προς είσπραξη δημόσιας υπηρεσίας, ο 
εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου σύλληψης 
διατάσσει, έστω και προφορικά, την αναβολή 
εκτέλεσης για το αναγκαίο προς καταβολή του ποσού 
της χρηματικής ποινής χρονικό διάστημα. 

 

 



  

 

 


