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ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ΄ΑΡΗΘΜ. 258/1986 (Α΄- 121) 

 

Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 

Έρνληαο ππφςε : 

 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 2 εδ. γ΄ θαη 3 ηνπ λ.1406/1983 

(ΦΔΚ 182 Α΄), κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, α π ν θ α ζ ί-       

δ ν π κ ε : 

 

Άξζξν  πξώην. 

 

Σν θείκελν ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ήδε ηζρχεη θαη 

κεηαγισηηίζηεθε ζηε δεκνηηθή απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1 

ηνπ λ.1406/1983, έρεη σο εμήο : 

 

ΝΟΜΟ 1493 

 

ηεο 17/17 Απγνύζηνπ 1950 

 

«ΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ» 

 

Άξζξν κφλν : Κπξψλεηαη ν Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πνπ 

θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ λ.δ.222 ηνπ 1947 θαη είλαη ν εμήο : 
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ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Β Η Β Λ Η Ο 

 

Γ Δ Ν Η Κ Ο Η    Ο Ρ Η  Μ Ο Η 

 

Π Ρ Χ Σ Ο     Σ Μ Ζ Μ Α 

 

Πνηληθά δηθαζηήξηα θαη δηθαζηηθά πξόζσπα. 

 

Π Ρ Χ Σ Ο     Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Πνηληθή δηθαηνδνζία.  
 

Άξζξν  1. 

 

Πνηληθά δηθαζηήξηα. 

 

Πνηληθή δηθαηνδνζία αζθνχλ ηα εμήο δηθαζηήξηα : 

 

α) Σα πηαηζκαηνδηθεία· β) ηα πιεκκειεηνδηθεία· γ) ηα δηθαζηήξηα 

ησλ αλειίθσλ· δ) ηα θαθνπξγηνδηθεία· ε) ηα εθεηεία· ζη) ν Άξεηνο Πάγνο 

σο αθπξσηηθφ.  

 

Άξζξν  2. 

 

Δμαηξέζεηο από ηελ πνηληθή δηθαηνδνζία. 

 

ηε δηθαηνδνζία ησλ ειιεληθψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ δελ 

εκπίπηνπλ : 

 

α) Οη αξρεγνί ησλ μέλσλ θξαηψλ·  β) Οη δηπισκαηηθνί αληηπξφζσπνί 

ηνπο πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζηελ Διιάδα· γ) Σν πξνζσπηθφ ηεο 

δηπισκαηηθήο αληηπξνζσπείαο μέλνπ θξάηνπο πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλν 

ζηελ Διιάδα· δ) Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ζηνηρεία α θαη β θαη θαηνηθνχλ καδί ηνπο· ε) Σν ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α θαη β, φηαλ έρεη ηελ ίδηα 

ππεθνφηεηα θαη ζη) Όια ηα άιια πξφζσπα πνπ απνιακβάλνπλ ην 

πξνλφκην ηεο εηεξνδηθίαο κε βάζε είηε ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε 

άιια θξάηε είηε δηεζλή έζηκα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ φια ηα θξάηε.  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Σα πνηληθά δηθαζηήξηα. 

 

Άξζξν  3. 

 

Πηαηζκαηνδηθεία. 

 

1. Κάζε εηξελνδηθείν είλαη ηαπηφρξνλα θαη πηαηζκαηνδηθείν, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα δελ ππάξρεη εηδηθφ πηαηζκαηνδηθείν.  

 

2. Ο πηαηζκαηνδίθεο : α) δηθάδεη ηα πηαίζκαηα, εθηφο απφ εθείλα 

πνπ ππάγνληαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο ζε άιιν δηθαζηήξην ή δεκφζην φξγαλν· 

β) ελεξγεί πξναλάθξηζε γηα θάζε έγθιεκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ 

ηνπ θψδηθα · γ) ελεξγεί πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε χζηεξα απφ παξαγγειία 

ηνπ εηζαγγειέα (άξζξα 31 θαη 33 παξ. 1).  

 

Άξζξν  4.
1
 

 

Γηθαζηήξηα ησλ πιεκκειεηνδηθώλ. 

 

1. Κάζε δηθαζηήξην πξσηνδηθψλ είλαη ηαπηφρξνλα θαη δηθαζηήξην 

πιεκκειεηνδηθψλ.  

 

2. ηε δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ πιεκκειεηνδηθψλ αλήθεη : 

α) ε αλάθξηζε· αλαθξηηέο δηνξίδνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

πιεκκειεηνδίθεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νξγαληζκνχ ησλ 

δηθαζηεξίσλ· ζε έλαλ απφ ηνπο αλαθξηηέο, πνπ νξίδεηαη εηδηθά γη΄απηφ ην 

ζθνπφ, αλαηίζεηαη ε αλάθξηζε θαηά αλειίθσλ (άξζξν 7)· β) ε άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Με ην άξζξν 111 παξ. 1 εδάθ. δ΄ ηνπ λ.1756/1988 (Α΄- 35), φπσο αλαξηζκήζεθε ην άξζξν 113 ηνπ ηδίνπ 

λφκνπ κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ.1868/1989 (Α΄- 230), νξίδεηαη φηη : 

  «1. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ θψδηθα απηνχ θαηαξγνχληαη : 

     … 

    δ) ηα άξζξα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 305 παξ. 1 θαη 316 παξ. 1 ηνπ Κ. Πνηλ. Γ., φπσο έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί, ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί, αλαθνξηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ 

θαη ζπκβνπιίσλ». 
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Άξζξν  5.
1
 

 

Σξηκειή πιεκκειεηνδηθεία. 

 

1. Σν δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ηαθηηθνχο δηθαζηέο. Δπηηξέπεηαη ε αλαπιήξσζε ελφο κφλν δηθαζηή απφ 

πάξεδξν ζην πξσηνδηθείν, απφ πηαηζκαηνδίθε ή απφ εηξελνδίθε, φηαλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν είλαη αδχλαηε απηή ε ζχλζεζε. Αλ ν πξφεδξνο 

πξνβιέπεη φηη θάπνηα δίθε ζα δηαξθέζεη πνιχ, κπνξεί λα πξνζιάβεη έσο 

δχν ζπκπαξεδξεχνληεο δηθαζηέο γηα ηελ αλαπιήξσζε εθείλσλ ησλ 

δηθαζηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ηπρφλ ζα πξνθχςεη θψιπκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δίθεο. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ πξνέδξνπ, ηελ πξνεδξία ηελ 

αλαιακβάλεη ν αξραηφηεξνο απφ απηνχο πνπ απνκέλνπλ, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκπαξεδξεχνληεο. 

 

 2. Ζ εθδίθαζε ησλ πιεκκειεκάησλ, ησλ πηαηζκάησλ θαη ησλ 

εθέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 112 αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

ηξηκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ. 

 

Άξζξν  6.
1
 

 

Μνλνκειή πιεκκειεηνδηθεία. 

 

Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ 

πιεκκειεηνδίθε, πνπ νξίδεηαη θάζε ηξίκελν απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ καδί κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλαπιεξσηέο απφ ηνπο 

πιεκκειεηνδίθεο. Ο πξφεδξνο ησλ πξσηνδηθψλ κπνξεί λα δηθάζεη σο κφλνο 

πιεκκειεηνδίθεο. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ κνλνκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 114. ην ίδην δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθψλ είλαη 

δπλαηφ λα ιεηηνπξγνχλ θαη πεξηζζφηεξα κνλνκειή. Χο ηφπνο 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ κνλνκεινχο, φηαλ ζπλεδξηάδεη εθηφο έδξαο, νξίδεηαη 

πάληνηε θάπνηα έδξα  εηξελνδηθείνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο θαη κεηά γλσκνδφηεζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ πξσηνδηθψλ θαη ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ. Με ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κπνξεί λα νξηζηεί θαη άιινο ηφπνο ζπλεδξηάζεσλ, εθηφο έδξαο 

εηξελνδηθείνπ, αλ ππάξρνπλ ζ’ απηφλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα 

ζπλεδξίαζε δηθαζηεξίνπ θαη ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Βιέπε ζει.  9,  ππνζεκ.  1.                       
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Άξζξν  7.
1
 

 

Γηθαζηήξηα αλειίθσλ. 

 

1. Σν κνλνκειέο δηθαζηήξην αλειίθσλ ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ 

πξσηνδίθε ζε θάζε πξσηνδηθείν, ν νπνίνο νξίδεηαη καδί κε έλαλ 

αλαπιεξσηή γηα δχν ρξφληα, κε απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη κεηά πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο
.
 

πξνηηκψληαη φζνη έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη γλσξίδνπλ, αλ είλαη δπλαηφ, 

κία απφ ηηο γιψζζεο αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή ή ηηαιηθή. 

 

2. Ζ ζεηεία ησλ δηθαζηψλ αλειίθσλ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν, πάληνηε φκσο κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπο επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηνλ ίδην πάιη ηξφπν, 

κεηά φκσο ζχκθσλε θαη εδηθά αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ 

εηζαγγειέα εθεηψλ. 

 

3. Σν ηξηκειέο δηθαζηήξην αλειίθσλ ζπγθξνηείηαη απφ ην δηθαζηή 

αλειίθσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη απφ δχν 

πιεκκειεηνδίθεο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν πξσηνδηθψλ. ην 

δηθαζηήξην απηφ πξνεδξεχεη, αλ είλαη δπλαηφ, ν δηθαζηήο αλειίθσλ. Σν 

εθεηείν αλειίθσλ ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ εθέηε θαη έλαλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

πνπ νξίδνληαη ζε θάζε εθεηείν ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαη απφ δχν άιινπο εθέηεο, πνπ 

νξίδνληαη σο δηθαζηέο αλειίθσλ απφ ηνλ πξφεδξν ησλ εθεηψλ. ην 

δηθαζηήξην απηφ πξνεδξεχεη, αλ είλαη δπλαηφ, ν εθέηεο δηθαζηήο 

αλειίθσλ. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 9 εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή. 

 

4. Ζ δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ αλειίθσλ  νξίδεηαη ζην άξζξν 

113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Βιέπε ζει.  9, ππνζεκ.  1.  
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Άξζξν  8.
1
 

 

Γηθαζηήξηα πνπ δηθάδνπλ ηα θαθνπξγήκαηα. 

 

1.Σα δηθαζηήξηα  πνπ δηθάδνπλ ηα θαθνπξγήκαηα  ζπγθξνηνχληαη σο 

εμήο : α) Σν κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ πξφεδξν 

πξσηνδηθψλ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, δχν πξσηνδίθεο θαη ηέζζεξηο 

ελφξθνπο·  β) ην κεηθηφ νξθσηφ εθεηείν ζπγθξνηείηαη απφ πξφεδξν 

εθεηψλ, δχν εθέηεο θαη ηέζζεξηο ελφξθνπο· «γ) ην ηξηκειέο εθεηείν 

ζπληίζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν εθεηψλ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη απφ δχν 

εθέηεο·»
2
 «δ) ην πεληακειέο εθεηείν ζπληίζεηαη απφ πξφεδξν εθεηψλ θαη 

απφ ηέζζεξηο εθέηεο».
 2
 

 

2. Σν κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη ζηελ έδξα θάζε 

πξσηνδηθείνπ, θαη ην κεηθηφ νξθσηφ εθεηείν ζηελ έδξα θάζε εθεηείνπ. 

 

«3. Σν ηξηκειέο θαη ην πεληακειέο εθεηείν ιεηηνπξγνχλ ζηελ έδξα 

θάζε εθεηείνπ».
 2
 

 

4. Ο εηζαγγειέαο ησλ εθεηψλ (ή άιινο εηζαγγειέαο ή 

αληεηζαγγειέαο ηνπ ίδηνπ εθεηείνπ) αζθεί θαζήθνληα εηζαγγειέα ζην 

κεηθηφ νξθσηφ εθεηείν ηεο έδξαο ηνπ θαη ζηα κεηθηά νξθσηά δηθαζηήξηα 

ηεο έδξαο θαη ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, ζηα νπνία πξνζδηνξίδεη θαη ηηο 

ππνζέζεηο· κπνξεί επίζεο λα αλαζέηεη ζε εηζαγγειέα ή αληεηζαγγειέα 

πξσηνδηθψλ λα εθηειεί θαζήθνληα εηζαγγειέα ζηα κεηθηά νξθσηά 

δηθαζηήξηα ηεο έδξαο θαη ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. 

 

5. Καζήθνληα γξακκαηέα ζην κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην εθηειεί 

ππάιιεινο ηεο γξακκαηείαο ηνπ πξσηνδηθείνπ, ελψ ζην κεηθηφ νξθσηφ 

εθεηείν ππάιιεινο ηεο γξακκαηείαο ηνπ εθεηείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Βιέπε ζει.  9, ππνζεκ.  1.     

2
 Σα εδάθηα γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ε παξ. 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1649/1986 (Α΄- 149).  
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Άξζξν  9.
1
 

 

Δθεηείν. 

 

«1. Σν ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ θαη ην δηθαζηήξην ησλ εθεηψλ 

ζπληίζεληαη απφ ηνλ πξφεδξν εθεηψλ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη απφ δχν 

εθέηεο. Όηαλ ην δηθαζηήξην ησλ εθεηψλ δηθάδεη εθέζεηο θαηά  απνθάζεσλ 

ηνπ ηξηκεινχο εθεηείνπ, ζπληίζεηαη απφ πξφεδξν εθεηψλ θαη απφ ηέζζεξηο 

εθέηεο.»
2
 

 

2. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη αδχλαηε απηή ε ζχλζεζε, 

επηηξέπεηαη ε αλαπιήξσζε ελφο κφλν εθέηε ζην ηξηκειέο (δηθαζηήξην ή 

ζπκβνχιην) θαη δχν ην πνιχ εθεηψλ ζην πεληακειέο απφ πξνέδξνπο 

πξσηνδηθψλ ή απφ πιεκκειεηνδίθεο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή 

ππεξεζία πιεκκειεηνδηθψλ. 

 

«3. Αλ ν πξφεδξνο ή ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ δηεπζχλεη ην 

εθεηείν πξνβιέπεη φηη θάπνηα δίθε ζα δηαξθέζεη πνιχ, νξίδεη κε πξάμε ηνπ  

έσο δχν ζπκπαξεδξεχνληεο δηθαζηέο, φηαλ ην εθεηείν απνηειείηαη απφ 

ηξεηο δηθαζηέο, θαη έσο ηξεηο, φηαλ απνηειείηαη απφ πέληε δηθαζηέο, γηα λα 

αλαπιεξψζνπλ απηνχο πνπ ζα έρνπλ ηπρφλ θψιπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δίθεο. Όπνπ δηελεξγείηαη θιήξσζε ησλ ζπλζέζεσλ, ν νξηζκφο γίλεηαη 

ακέζσο κεηά ηελ θιήξσζε ηνπ κελ πξνέδξνπ απφ ηνλ πίλαθα ησλ 

θιεξσζέλησλ αλαπιεξσκαηηθψλ πξνέδξσλ ησλ δε κειψλ ηεο ζχλζεζεο 

απφ ηνλ πίλαθα ησλ θιεξσζέλησλ αλαπιεξσκαηηθψλ δηθαζηψλ, θαηά ηε 

ζεηξά ηεο θιεξψζεψο ηνπο. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ πξνέδξνπ ηελ 

πξνεδξία αλαιακβάλεη ν αξραηφηεξνο κεηαμχ απηψλ πνπ απνκέλνπλ, 

αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκπαξεδξεχνληεο».
3
 

 

Άξζξν  10.
1
 

 

Ο Άξεηνο Πάγνο. 

 

Ο Άξεηνο Πάγνο σο αθπξσηηθφ δηθαζηήξην δηθάδεη ηηο αηηήζεηο αλαίξεζεο 

θαηά ησλ απνθάζεσλ θαη βνπιεπκάησλ θαη απνηειείηαη απφ επηά δηθαζηέο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ππέξ ηνπ λφκνπ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 513 παξ. 1 ην δηθαζηήξην δηθάδεη κε ηελ νινκέιεηα 

ηνπ. 

 

 
                                                           
1
 Βιέπε ζει.  9,  ππνζεκ.  1.  

2
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1649/1986 (Α΄- 149).  

3
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4267/2014 (Α΄- 137).  
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Άξζξν  11.
1
  

 

Γηαίξεζε ζε ηκήκαηα. 

 

1. ην εθεηείν Αζελψλ θαη ζηα πξσηνδηθεία Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη 

Θεζ/λίθεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ησλ δηθαζηεξίσλ απηψλ 

ππνρξεσηηθά ηδηαίηεξν πνηληθφ ηκήκα
.
 ν θαζνξηζκφο γίλεηαη κε εηδηθφ 

θαλνληζκφ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ 

θάζε ρξφλνπ θαη εγθξίλεηαη κέζα ζηνλ ίδην κήλα απφ ηνλ Τπνπξγφ ηεο 

Γηθαηνζχλεο, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα θαη λα ηνλ ηξνπνπνηεί χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ εηζαγγειέα ηνπ δηθαζηεξίνπ
. 

νξίδνληαη 

επίζεο, κε ηνλ ίδην θαλνληζκφ, ν πξφεδξνο θαη νη δηθαζηέο ηνπ πνηληθνχ 

ηκήκαηνο, νη νπνίνη ζα απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζε απηφ γηα φιν ην 

ρξφλν, θαζψο θαη ηξεηο ην πνιχ αλαπιεξσηέο. Γελ επηηξέπεηαη λα νξηζηνχλ 

κέιε ηνπ πνηληθνχ ηκήκαηνο νη πάξεδξνη ζην πξσηνδηθείν, εηξελνδίθεο ή 

πηαηζκαηνδίθεο, πνπ αλαπιεξψλνπλ ηνπο δηθαζηέο θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

 

2. ε θάζε δηθαζηηθφ έηνο αληηθαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά νη κηζνί 

κφλν απφ ηνπο δηθαζηέο πνπ ππεξεηνχλ ζην πνηληθφ ηκήκα
.
 δελ επηηξέπεηαη 

φκσο ζε θακηά πεξίπησζε έλαο δηθαζηήο λα ππεξεηήζεη ζε απηφ 

πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα ζπλερψο, αλ άιινη δηθαζηέο πνπ αλήθνπλ ζην 

ίδην δηθαζηήξην δελ ππεξέηεζαλ γηα κηα ζπλερή δηεηία ζην πνηληθφ ηκήκα. 

 

3. ηηο πνηληθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά απηνί πνπ αλήθνπλ ζην πνηληθφ ηκήκα. 

Γελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 παξ. 1 θαη 9 παξ. 2 ηνπ θψδηθα, νη 

ζρεηηθέο κε ηελ αλαπιήξσζε ησλ δηθαζηψλ πνπ έρνπλ θψιπκα. 

 

Άξζξν  12.
1
 

 

Γηθαζηηθόο γξακκαηέαο. 

 

1. ηηο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ παξεπξίζθεηαη 

πάληνηε έλαο δηθαζηηθφο γξακκαηέαο, ν νπνίνο ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά κε 

επζχλε δηθή ηνπ θαη ηνπ δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ηε ζπλεδξίαζε. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Βιέπε ζει.  9,  ππνζεκ.  1. 
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2. Όηαλ ν γξακκαηέαο απνπζηάδεη ή έρεη θψιπκα, ηνλ αλαπιεξψλεη 

έλαο ππνγξακκαηέαο ή γξαθέαο. ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο κπνξεί κε 

απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ λ’αλαπιεξψζεη θάπνηνο άιινο ην γξακκαηέα, 

φηαλ ηνπ παξνπζηάδεηαη θψιπκα. Γηα ηελ απφθαζε απηή δελ ρξεηάδεηαη 

ζχκπξαμε γξακκαηέα. 

 

3. Ο δηθαζηηθφο γξακκαηέαο ζπκκεηέρεη θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αλαπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

Άξζξν  13.  

 

ρέζε ηεο εηζαγγειίαο θαη ησλ δηθαζηεξίσλ κε άιιεο αξρέο. 

 

Οη αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ε ρσξνθπιαθή νθείινπλ λα εθηεινχλ 

ρσξίο θακία ρξνλνηξηβή ηηο παξαγγειίεο ησλ δηθαζηηθψλ θαη ησλ 

εηζαγγειηθψλ αξρψλ
.
 ζε πεξίπησζε αλάγθεο νη δηθαζηηθέο θαη νη 

εηζαγγειηθέο αξρέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ ηε βνήζεηα ηεο 

αζηπλνκίαο θαη ηεο ρσξνθπιαθήο, αθφκε θαη ηε βνήζεηα ηεο έλνπιεο 

δχλακεο, απεπζείαο θαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο.  
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Σ Ρ Η Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Απνθιεηζκόο, εμαίξεζε θαη απνρή ησλ δηθαζηηθώλ πξνζώπσλ. 

 

Άξζξν  14.  

 

Λόγνη απνθιεηζκνύ. 

 

1. Δθηφο απφ φζα νξίδνληαη εηδηθά ζηνλ νξγαληζκφ ησλ 

δηθαζηεξίσλ, ζηνλ εηδηθφ λφκν γηα ηα κεηθηά νξθσηά δηθαζηήξηα θαη ζηνλ 

θψδηθα απηφλ, δελ κπνξνχλ ζηελ ίδηα πνηληθή ππφζεζε λα αζθήζνπλ έξγα 

αλαθξηηή, δηθαζηή, εηζαγγειέα ή γξακκαηέα φζνη είλαη κεηαμχ ηνπο 

ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έσο θαη ηνλ ηξίην βαζκφ.  

 

2. Απφ ηελ άζθεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ ζε πνηληθή ππφζεζε 

απνθιείεηαη επίζεο: α) φπνηνο αδηθήζεθε απφ ην έγθιεκα, κε εμαίξεζε 

φζσλ νξίδνληαη ζρεηηθά κε ηα εγθιήκαηα πνπ γίλνληαη ζην αθξναηήξην 

(άξζξα 116 θαη 117)
.  

β) φπνηνο είλαη ζχδπγνο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ή ηνπ 

αζηηθψο ππεπζχλνπ ή εθείλνπ πνπ αδηθήζεθε απφ ην έγθιεκα. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο είλαη ζπγγελήο εμ αίκαηνο κε ηα 

πξφζσπα απηά ζε επζεία γξακκή απεξηφξηζηα θαη εθ πιαγίνπ έσο θαη ηνλ 

ηέηαξην βαζκφ ή ζπγγελήο εμ αγρηζηείαο έσο θαη ην δεχηεξν βαζκφ. Ο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ πνπ νθείιεηαη ζηελ αγρηζηεία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

θαη κεηά ηε ιχζε ηνπ γάκνπ. Απνθιείεηαη επίζεο εθείλνο πνπ είλαη ή ήηαλ 

επίηξνπνο ή θεδεκφλαο ησλ ίδησλ πξνζψπσλ ή πνπ ζπλδέεηαη καδί ηνπο κε 

πηνζεζία
.
 γ) φπνηνο ήηαλ ζπλήγνξνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή ηνπ πνιηηηθψο 

ελάγνληνο ή ηνπ αζηηθψο ππεπζχλνπ ζηελ ίδηα ππφζεζε
.
 δ) φπνηνο 

εμεηάζηεθε σο κάξηπξαο ή γλσκνδφηεζε σο πξαγκαηνγλψκνλαο ή ηερληθφο 

ζχκβνπινο ζηελ ίδηα ππφζεζε.  

 

3. Ο δηθαζηήο πνπ έρεη ζπκπξάμεη ζηελ έθδνζε απφθαζεο, θαηά ηεο 

νπνίαο αζθήζεθε έθεζε ή αλαίξεζε, απνθιείεηαη λα δηθάζεη ζηηο δχν 

ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο.  
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Άξζξν  15. 

 

Λόγνη εμαίξεζεο. 

 

Όια ηα δηθαζηηθά πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ είλαη 

εμαηξεηέα, αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ απηνχ ή αλ 

πξνθάιεζαλ ή πξνθαινχλ ππφλνηεο κεξνιεςίαο, δειαδή αλ ππάξρνπλ 

γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ εκθαλψο δπζπηζηία γηα ηελ 

ακεξνιεςία ηνπο. Ο ηξφπνο γεληθά πνπ δηεπζχλεηαη ε δηαδηθαζία ή 

ππνβάιινληαη εξσηήζεηο ζηνπο κάξηπξεο θαη ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο, δελ 

κπνξεί κφλνο ηνπ λα ζεκειηψζεη απηφ ην ιφγν γηα εμαίξεζε.  

 

Άξζξν  16.  

 

Πνηνη θαη πόηε πξνηείλνπλ ηελ εμαίξεζε. 

 

1. Γηθαίσκα λα πξνηείλνπλ ηελ εμαίξεζε έρνπλ ν εηζαγγειέαο, ν 

θαηεγνξνχκελνο, ν πνιηηηθφο ελάγσλ θαη ν αζηηθψο ππεχζπλνο.  

 

2. Ζ αίηεζε γηα εμαίξεζε ππνβάιιεηαη: ζην ζηάδην ηεο αλάθξηζεο 

έσο ηελ παξάδνζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηνλ αλαθξηηή ζηνλ εηζαγγειέα κεηά 

ηελ ηειεπηαία αλαθξηηηθή πξάμε (άξζξν 308), ζηελ θχξηα δηαδηθαζία πξηλ 

αξρίζεη ε ζπδήηεζε (άξζξν 339) θαη, ηέινο, ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ βνπιεχκαηνο. Γη’ απηφ ην ζθνπφ νη 

δηάδηθνη έρνπλ δηθαίσκα λα πιεξνθνξεζνχλ ηε ζχλζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ν εηζαγγειέαο  ππνβάιεη ζ’ απηφ ηελ πξφηαζή ηνπ. «Αλ 

ε αίηεζε αθνξά ηελ εμαίξεζε νιφθιεξνπ ηνπ πνιπκεινχο δηθαζηεξίνπ 

(άξζξν 136 εδάθην α΄) ή πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε απηνχ, ε θαηάζεζή ηεο 

γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί γηα ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο».
1
  

 

«3. Οη αηηήζεηο εμαίξεζεο θαηά ησλ δηθαζηηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπκπξάηηνπλ ή πξφθεηηαη λα ζπκπξάμνπλ ζηελ ίδηα ππφζεζε ππνβάιινληαη 

εθάπαμ σο πξνο φινπο ηνπο ιφγνπο εμαίξεζεο θαη θαζ΄φισλ ησλ 

πξνζψπσλ απηψλ πξηλ απφ ηελ επηρείξεζε ηεο δηαδηθαζηηθήο ελέξγεηαο. Σν 

δηθαζηήξην ή ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην απνθαίλνληαη κε εληαία απφθαζε. 

Κάζε κεηαγελέζηεξε αίηεζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε απφ ην ίδην δηθαζηήξην ή ζπκβνχιην εθηφο αλ ηαπηφρξνλα 

απνδεηθλχεηαη φηη ν ιφγνο εμαίξεζεο έγηλε γλσζηφο ή αλέθπςε 

κεηαγελέζηεξα. Όηαλ ε αίηεζε εμαίξεζεο θαηά ελφο, πεξηζζνηέξσλ ή φισλ  

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26  

ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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ησλ κειψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ ζπκβνπιίνπ, θξίλεηαη φηη είλαη αφξηζηε 

σο πξνο ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή πξνδήισο αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή 

αζθείηαη θαηαρξεζηηθά απνξξίπηεηαη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε απφ ηελ ίδηα 

ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ζπκβνπιίνπ ζην νπνίν ππνβάιιεηαη. ».
1
 

 

«4. Γελ επηηξέπεηαη αίηεζε εμαίξεζεο: α) κειψλ ή ηνπ εηζαγγειέα ή 

ηνπ γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ 

απνθαζίδεη γηα ηελ αίηεζε εμαίξεζεο θαηά ην άξζξν 20, β) ηφζσλ κειψλ 

απφ θαζέλα ησλ πνηληθψλ ηκεκάησλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ψζηε κε ηα ινηπά 

κέιε λα κελ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, γ) πεξηζζνηέξσλ ησλ πέληε 

αληεηζαγγειέσλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, δ) πεξηζζνηέξσλ ησλ νθηψ δηθαζηψλ ή 

δχν εηζαγγειέσλ ζπλνιηθά γηα θάζε δηθαζηήξην ή εηζαγγειία, φπνπ 

ππεξεηνχλ πξάγκαηη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα δηθαζηέο ή ηξεηο εηζαγγειείο 

αληίζηνηρα, ε) πεξηζζνηέξσλ ησλ ηεζζάξσλ δηθαζηψλ γηα θάζε δηθαζηήξην 

ζην νπνίν ππεξεηνχλ ηνπιάρηζηνλ επηά δηθαζηέο θαη πεξηζζνηέξσλ ησλ 

δχν φηαλ ππεξεηνχλ ιηγφηεξνη ησλ επηά δηθαζηψλ».2
 

 

«Άξζξν  17. 
3
 

 

Πεξηερόκελν θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο εμαίξεζεο. 

 

1. Ζ αίηεζε εμαίξεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη κε ζαθήλεηα ηνπο ιφγνπο 

ηεο εμαίξεζεο ηνπ δηθαζηηθνχ πξνζψπνπ, λα κλεκνλεχεη εηδηθψο ηα 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη ιφγνη απηνί θαη λα 

αλαθέξεη ηα κέζα ηεο απφδεημήο ηνπο. Γηαθνξεηηθά ε αίηεζε απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε απφ ηελ ίδηα ζχλζεζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή ζπκβνπιίνπ ζην νπνίν ππνβάιιεηαη.  

 

2. Σελ αίηεζε εμαίξεζεο πξέπεη λα ππνγξάθεη ν ίδηνο ν αηηψλ ή 

πιεξεμνχζηνο πνπ έρεη εηδηθή γη΄απηφ πιεξεμνπζηφηεηα. Μεηαγελέζηεξε 

πξνζθφκηζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο δελ επηηξέπεηαη γηα 

θαλέλα ιφγν. ην έγγξαθν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε εμαίξεζε. ε 

πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πην πάλσ δηαηππψζεσλ, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε απφ ηελ ίδηα ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ζπκβνπιίνπ ζην 

νπνίν ππνβάιιεηαη.   

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2298/1995 (Α΄- 62), 

αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).   
2
 Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 16 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3090/2002 (Α΄- 329).  

3
 Ο ηίηινο θαη ην άξζξν 17 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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3. Ζ αίηεζε εμαίξεζεο εγρεηξίδεηαη ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, φπνπ ππεξεηεί ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε εμαίξεζε. 

Αλ δεηείηαη ε εμαίξεζε κέινπο κηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ή κηθηνχ 

νξθσηνχ εθεηείνπ, ε αίηεζε εγρεηξίδεηαη ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, αλ δε  

αθνξά κέινο ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ.   

 

4.  Ζ αίηεζε γηα ηελ εμαίξεζε κέινπο δηθαζηεξίνπ πνπ ζπλεδξηάδεη 

κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε πξνθνξηθή δήισζε, πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαη πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Ζ δήισζε γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή απφ 

ζπλήγνξν πνπ έρεη εηδηθή γη΄απηφ πιεξεμνπζηφηεηα, εθαξκφδεηαη δε 

αλαιφγσο θαη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2. Γηαθνξεηηθά ε αίηεζε 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε απφ ηελ ίδηα ζχλζεζε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν ππνβάιιεηαη. Όηαλ ε αίηεζε εμαίξεζεο θαηά 

ελφο, πεξηζζνηέξσλ ή φισλ ησλ κειψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, θξίλεηαη φηη είλαη 

αφξηζηε σο πξνο ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ή πξνδήισο αλεπίδεθηε 

εθηίκεζεο ή αζθείηαη θαηαρξεζηηθά απνξξίπηεηαη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε 

απφ ηελ ίδηα ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν ππνβάιιεηαη».  

 

Άξζξν  18. 

 

Πόηε ε αίηεζε είλαη απαξάδεθηε. 

 

Αλ ε αίηεζε γηα εμαίξεζε έρεη ππνβιεζεί εθπξφζεζκα (άξζξν 16 

παξ. 2 θαη 3) ή παξάηππα ή αλ έρεη ειιείςεηο ζην πεξηερφκελν, ην αξκφδην, 

θαηά ην άξζξν 20, δηθαζηήξην ή ζπκβνχιην χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

εηζαγγειέα ηελ απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε κέζα ζε δχν ην πνιχ εκέξεο 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο. ην δηθαζηήξην ή ζην ζπκβνχιην δελ ζπκκεηέρεη 

εθείλνο πνπ ηνλ αθνξά ε εμαίξεζε «….»
1
 . ηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ην δηθαζηήξην ζηελ 

ίδηα ζπλεδξίαζε απνθαζίδεη, αλ είλαη αξκφδην, αλ ε αίηεζε γηα εμαίξεζε 

είλαη παξαδεθηή. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

εηζαγγειέα θαη αθνχ αθνπζηνχλ απηφο πνπ δήηεζε πξνθνξηθά ηελ 

εμαίξεζε θαη νη ππφινηπνη δηάδηθνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζην δηθαζηήξην.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ εληφο εηζαγσγηθψλ θξάζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 18 απαιείθζεθε κε ηελ παξ. 6  ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν  19.  

 

Κνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο. 

 

1. Ζ αίηεζε γηα εμαίξεζε, πνπ ππνβάιιεηαη φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 

16 θαη 17,  αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα ρσξίο θακηά ρξνλνηξηβή ζ’ 

εθείλνλ πνπ ε εμαίξεζή ηνπ δεηείηαη.  

 

2. Απηφο, έρνληαο δηθαίσκα λα πιεξνθνξεζεί ακέζσο ην 

πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ πνπ θαηαηέζεθαλ, έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε 

κέζα ζε 24 ψξεο λα εθθξάζεη γξαπηά ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα 

απέρεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ζηελ ππφζεζε. Πξέπεη φκσο λα ελεξγήζεη ηηο 

πξάμεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαβιεζνχλ, αλ δελ ππάξρεη απηφο πνπ 

έγθαηξα ζα κπνξνχζε λα ηνλ αλαπιεξψζεη ζ’ απηέο ηηο πξάμεηο ζχκθσλα 

κε ην λφκν
.
 αιιηψο, ηηκσξείηαη κε πεηζαξρηθή πνηλή θαη πιεξσκή φισλ ησλ 

δεκηψλ θαη εμφδσλ. Οη πξάμεηο ηνπ φκσο απηέο είλαη άθπξεο, αλ γίλεη δεθηή 

ε αίηεζε εμαίξεζεο γηα ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 14.  

 

Άξζξν  20.
1
 

 

Αξκφδην δηθαζηήξην. 

 

1. Μέζα ζε δχν εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 19 παξ.1 ν εηζαγγειέαο εηζάγεη ηελ αίηεζε εμαίξεζεο ζην 

δηθαζηήξην ζην νπνίν ππεξεηεί, ή ζην ζπκβνχιην αλ ε αίηεζε αθνξά 

αλαθξηηή ή κέινο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν δηθαζηήξην ή ην 

ζπκβνχιην ζπλεδξηάδνληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη γηα 

ην θαζέλα απφ ηνλ Κψδηθα (άξζξα 305, 306, 329 επ.), « …. »
2
 , απνθαζίδεη 

γηα ηελ αίηεζε εμαίξεζεο. ηε ζχλζεζε δελ κπνξεί λα κεηέρεη εθείλνο ηνπ 

νπνίνπ δεηείηαη ε εμαίξεζε
.
 απηφο αλαπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν.  

 

«2. Αλ ε εμαίξεζε αθνξά κέινο ηνπ εθ ηαθηηθψλ δηθαζηψλ 

δηθαζηεξίνπ ή ηνπ εηζαγγειέα ή ελφξθνπ ηνπ κηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ 

ή ηνπ κηθηνχ νξθσηνχ εθεηείνπ, αξκφδην είλαη ην εθ ηαθηηθψλ δηθαζηψλ 

δηθαζηήξην».
3
 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 4 πνπ είρε πξνζηεζεί ζην άξζξν 20 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), 

θαηαξγήζεθε κε ην εδ. α΄ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207).  
2
 Ζ εληφο εηζαγσγηθψλ θξάζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 απαιείθζεθε κε ηελ παξ. 

7 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
3
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ  λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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3. Αλ ην αξκφδην δηθαζηήξην ή ζπκβνχιην δελ κπνξεί λα 

ζπγθξνηεζεί λφκηκα, ηφηε γηα ηελ αίηεζε εμαίξεζεο απνθαζίδεη ρσξίο 

θακηά ρξνλνηξηβή ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ην ακέζσο 

ηεξαξρηθά αλψηεξν δηθαζηήξην ή ζπκβνχιην
.
 αλ πξφθεηηαη γηα δηθαζηήξην 

ζπλέδξσλ απνθαζίδεη ην δηθαζηήξην ησλ εθεηψλ, θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

εθεηείν απνθαζίδεη ην πιεζηέζηεξν εθεηείν (άξζξν 499).  

 

Άξζξν  21.  

 

Απόθαζε. 

 

1. Αλ βεβαησζεί ν ιφγνο, γίλεηαη δεθηή ε εμαίξεζε θαη δηαηάζζεηαη 

εθείλνο πνπ εμαηξέζεθε λα απέρεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ζηελ ππφζεζε·
 
αλ 

δελ ππάξρεη αλαπιεξσηήο ηνπ, ην δηθαζηήξην ή ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην 

παξαπέκπεη ηε δίθε ζε άιιν δηθαζηήξην ή ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 136 ζηνηρ. α΄ θαη 137 παξ. 1. Γηαθνξεηηθά, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ή 

απνξξίπηεηαη ε αίηεζε ή δηαηάζζεηαη ν αηηψλ λα θέξεη ηζρπξφηεξεο 

απνδείμεηο. 

 

2. Αλ απνξξηθζεί ε αίηεζε, θαηαδηθάδεηαη ν αηηψλ ζηελ πιεξσκή 

ησλ εμφδσλ
. 

αλ ηαπηφρξνλα απνδεηρζνχλ εληειψο ςεπδείο νη ιφγνη 

εμαίξεζεο πνπ πξνβιήζεθαλ, εθηφο απφ ηελ πιεξσκή ησλ εμφδσλ, 

θαηαδηθάδεηαη επίζεο θαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή 4.000 έσο 40.000 δξαρκψλ 

(12 έσο 120 επξψ)
1
.  

 

Άξζξν  22. 

 

Έλδηθα κέζα. 

 

Ζ απφθαζε πνπ δέρεηαη ηελ εμαίξεζε δελ πξνζβάιιεηαη κε έλδηθν 

κέζν. Ζ απφθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ εμαίξεζε κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε 

έθεζε, αλ θαη ε νξηζηηθή απφθαζε γηα ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο 

πξνζβάιιεηαη κε έθεζε θαη κφλν ηαπηφρξνλα κ’ απηήλ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ο ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα απφ δξαρκέο ζε επξψ θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

πξνθχπηνληνο πνζνχ ζε επξψ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 5 ηνπ λ.2943/2001     

(Α΄- 203) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.186312/3-12-2001 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  
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Άξζξν  23. 

 

Απνρή ηνπ δηθαζηηθνύ πξνζώπνπ. 

 

1. Κάζε δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 

νθείιεη λα δειψζεη ακέζσο ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ φπνπ ππεξεηεί 

ην γλσζηφ ζ’ απηφλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν απνθιείεηαη ή εμαηξείηαη απφ ηα 

θαζήθνληά ηνπ ζε νξηζκέλε ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 15, κε 

ζθνπφ λα ηνπ επηηξαπεί ε απνρή. Ο πξφεδξνο πνιπκεινχο δηθαζηεξίνπ θαη 

ν εηζαγγειέαο πνπ είλαη πξντζηάκελνο εηζαγγειίαο ππνβάιινπλ ηε δήισζε 

απηή ζηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ελψ νη αληεηζαγγειείο ζηνλ 

εηζαγγειέα. Καηά ηα άιια εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 2.  

 

2. Αλ πξφθεηηαη γηα κέινο πηαηζκαηνδηθείνπ, νθείιεη λα απέρεη απφ 

ηα θαζήθνληά ηνπ, λα εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ακέζσο 

θαη λα πεξηκέλεη ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 4.  

 

3. Σα δηθαζηηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο νθείινπλ λα δειψζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηπρφλ ζνβαξνχο 

ιφγνπο εππξέπεηαο πνπ επηβάιινπλ ηελ απνρή ηνπο απφ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ νη ιφγνη ηεο παξ. 1.  

 

4. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ην δηθαζηήξην, 

ζπλεδξηάδνληαο σο ζπκβνχιην, αθνχ αθνχζεη ηε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα, 

ρσξίο ηελ παξνπζία δηαδίθσλ, απνθαζίδεη αλ εθείλνο πνπ ππέβαιε ηε 

δήισζε πξέπεη λα απέρεη ή φρη απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

 

 «5. Όηαλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ή εμαίξεζεο ή ζνβαξνί ιφγνη 

εππξέπεηαο, ε δήισζε απνρήο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη λα 

ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Ο δηθαζηηθφο 

ιεηηνπξγφο ειέγρεηαη πεηζαξρηθά αλ δειψζεη αδηθαηνινγήησο απνρή».
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 5 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 23 κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν   24. 

 

ύκπησζε απνρήο θαη εμαίξεζεο. 

 

Αλ ν δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, αθφκε θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο γηα εμαίξεζε, ππέβαιε ηε δήισζε απνρήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 23, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη πξψηα γηα ηελ απνρή, 

αλεμάξηεηα αλ ε ηειεπηαία ζηεξίδεηαη ζηνπο ίδηνπο ιφγνπο φπσο θαη ε 

αίηεζε εμαίξεζεο. Αλ ε απνρή γίλεη δεθηή, ε αίηεζε γηα εμαίξεζε 

ζεσξείηαη φηη δελ ππνβιήζεθε
.
 αλ φκσο ε απνρή απνξξηθζεί, ε δηαδηθαζία 

γηα ηελ εμαίξεζε πξνρσξεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα, ζε 

νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αλ ζηεξίδεηαη ε αίηεζε.  

 

Άξζξν  25.  

 

Τπνρξέσζε γηα δήισζε ησλ πξναλαθξηηηθώλ ππαιιήισλ. 

 

1. Αλ ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ή εμαίξεζεο 

πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 14 θαη 15, νη πξναλαθξηηηθνί ππάιιεινη (άξζξν 

33 παξ. 1 θαη 2 θαη άξζξν 34) νθείινπλ λα ηνλ αλαθέξνπλ ζηνλ 

πξντζηάκελφ ηνπο εηζαγγειέα, ρσξίο θακηά ρξνλνηξηβή, ζπλερίδνληαο φκσο 

ην έξγν ηνπο. 

 

2. Ο εηζαγγειέαο δέρεηαη ηελ αίηεζε, αλ νη ιφγνη πνπ πξνβάιινληαη 

είλαη βάζηκνη θαη ππάξρεη αληηθαηαζηάηεο. Οη πξάμεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ 

ππάιιειν πνπ έθαλε ηε δήισζε παξακέλνπλ έγθπξεο.  

 

Άξζξν  26. 

 

Απνζηώπεζε ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή εμαίξεζεο. 

 

Κάζε δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14, θαζψο 

θαη θάζε πξναλαθξηηηθφο ππάιιεινο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 25, ν 

νπνίνο, αλ θαη γλσξίδεη φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ θάπνηνο ιφγνο γηα 

λα εμαηξεζεί ή λα απνθιεηζηεί, παξαιείπεη λα ηνλ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ή φηαλ δεηεζεί ε εμαίξεζή ηνπ, αξλείηαη 

απηφ ην ιφγν, ηηκσξείηαη κε πεηζαξρηθή πνηλή θαη θαηαδηθάδεηαη ζε 

απνδεκίσζε θαη πιεξσκή ησλ εμφδσλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πνηληθνχ θψδηθα. 
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Σ Μ Ζ Μ Α  

 

ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΧΞΖ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο     Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Γεληθέο Γηαηάμεηο. 

 

Άξζξν  27. 

 

Άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο. 

 

1. Σελ πνηληθή δίσμε ηελ αζθεί ζην φλνκα ηεο Πνιηηείαο ν 

εηζαγγειέαο ησλ πιεκκειεηνδηθψλ (άξζξ. 43). «ηα πξσηνδηθεία Αζελψλ, 

Πεηξαηψο, Θεζ/λίθεο θαη Παηξψλ ν εηζαγγειέαο εθεηψλ νξίδεη, εηδηθά γηα 

ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαηά αλειίθσλ, έλαλ εηζαγγειέα 

πξσηνδηθψλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ».
1
 Όηαλ ην κνλνκειέο 

πιεκκειεηνδηθείν ζπλεδξηάδεη εθηφο έδξαο ηνπ πξσηνδηθείνπ θαη ν 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ έρεη θψιπκα θαη δελ ππάξρεη 

αληεηζαγγειέαο λα ηνλ αλαπιεξψζεη, κπνξεί λα αζθεί ρξέε εηζαγγειέα 

εηξελνδίθεο ή πηαηζκαηνδίθεο «πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν 

πξσηνδηθψλ, κεηά απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ».
2
 

 

2. Σελ πνηληθή δίσμε ζηα πηαηζκαηνδηθεία ηελ αζθεί ν δεκφζηνο 

θαηήγνξνο, πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. Δίλαη δπλαηφ φκσο ε άζθεζε 

ηεο πνηληθήο δίσμεο λα αλαηεζεί ζηνλ πηαηζκαηνδίθε, νπφηε ην 

πηαηζκαηνδηθείν ζπγθξνηείηαη ρσξίο λα παξίζηαηαη δεκφζηνο θαηήγνξνο. Ζ 

αλάζεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο ζηνλ πηαηζκαηνδίθε γίλεηαη κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα πνπ πξνθαιεί ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο κεηά πξφηαζε ηνπ 

αξκφδηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ.  

 

«3. Καηεγνξνχζα αξρή είλαη ν εηζαγγειέαο θάζε δηθαζηεξίνπ, ζην 

πηαηζκαηνδηθείν δε ν δεκφζηνο θαηήγνξνο».
3
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ.3189/2003 (Α΄- 243).  
2
 Ζ εληφο εηζαγσγηθψλ θξάζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ 

λ.1968/1991 (Α΄- 150).  
3
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν  28. 

 

Αλεμαξηεζία ηεο αξρήο πνπ αζθεί ηε δίσμε. 

 

Σα πξφζσπα πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 αζθνχλ ηελ πνηληθή 

δίσμε είλαη, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ άξζξσλ 

333, 334 θαη 335 ηνπ θψδηθα, αλεμάξηεηα απφ θάζε άιιε αξρή, θαζψο θαη 

απφ ηα δηθαζηήξηα φπνπ ππεξεηνχλ.  

 

Άξζξν  29. 

 

Απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηώλ γηα ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο 

δίσμεο. 

 

1. Σν δηθαζηήξην ησλ εθεηψλ ζπλεδξηάδνληαο σο ζπκβνχιην ζε 

νινκέιεηα κε ηελ παξνπζία θαη ηνπ εηζαγγειέα έρεη ην δηθαίσκα λα αθνχεη 

ηηο αλαθνηλψζεηο κέινπο ηνπ (άξζξ. 37) θαη λα παξαγγέιιεη ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα λα θηλήζεη ηελ πνηληθή δίσμε.  

 

2. Έρεη αθφκα ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ λα 

θηλήζεη πνηληθή δίσμε γηα θάζε έγθιεκα θαη γηα θάζε ππαίηην
.
 αλ απηή έρεη 

ήδε αζθεζεί απφ ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, έρεη ην δηθαίσκα λα 

δηαηάμεη λα ππνβιεζνχλ ηα έγγξαθα ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ.  

 

3. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 έλαο απφ ηνπο εθέηεο, πνπ 

ηνλ νξίδεη ε νινκέιεηα, εθπιεξψλεη θαζήθνληα αλαθξηηή ζηελ ππφζεζε 

θαη ή ελεξγεί ν ίδηνο θάζε αλαθξηηηθή πξάμε ή αλαζέηεη ηελ ελέξγεηά ηνπο 

ζηνλ αλαθξηηή πιεκκειεηνδηθψλ. «Ο εθέηεο, πνπ νξίζζεθε απφ ηελ 

Οινκέιεηα Δθεηψλ σο αλαθξηηήο, νινθιεξψλεη ηελ αλάθξηζε, έζησ θαη αλ 

κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ πξναρζεί. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο, γηα ηηο 

νπνίεο ε Οινκέιεηα ηνπ Δθεηείνπ έρεη ήδε νξίζεη Δθέηε Αλαθξηηή».
1
 Ο 

εηζαγγειέαο εθεηψλ έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ
.
 ην ζπκβνχιην εθεηψλ έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηα θαζήθνληα ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ θαη απνθαζίδεη γηα ηελ 

θαηεγνξία ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.  

  

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.3783/2009 (Α΄- 136).  



ει. 26                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

«4. Γηα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία (άξζξα 235 – 263
 
α ΠΚ) 

θαζψο θαη γηα εγθιήκαηα πνπ ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2331/1995 (Α΄- 173), φπσο ηζρχεη, εθφζνλ έρνπλ ηειεζζεί απφ δηθαζηηθφ 

ιεηηνπξγφ  θαη  ηηκσξνχληαη  ζε  βαζκφ  θαθνπξγήκαηνο,  φπσο  θαη  γηα ηα  

ζπλαθή κε απηά θαθνπξγήκαηα ή πιεκκειήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηφπν ηέιεζήο ηνπο, αξκφδην είλαη ην Σξηκειέο Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ 

Αζελψλ. Ζ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα ηα αλσηέξσ εγθιήκαηα 

δηελεξγείηαη απφ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα 

παξαγγέιιεη  ηε  δηελέξγεηα  αλαθξηηηθψλ  πξάμεσλ  απφ  ηνπο  θαηά  ηφπνλ   

Δηζαγγειείο Δθεηψλ ή Πξσηνδηθψλ. Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη απφ ηνλ 

Δηζαγγειέα Δθεηψλ Αζελψλ, κεηά απφ παξαγγειία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, ν νπνίνο δηελήξγεζε ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. Γηα ηελ 

αλάθξηζε ησλ εγθιεκάησλ απηψλ νξίδεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ 

Δθεηείνπ Αζελψλ σο αλαθξηηήο Πξφεδξνο Δθεηψλ ή Δθέηεο, νη νπνίνη 

νινθιεξψλνπλ ηελ αλάθξηζε, έζησ θαη αλ κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο 

πξναρζνχλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ε Οινκέιεηα 

ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ έρεη ήδε νξίζεη Δθέηε Αλαθξηηή. Αλ ν δηθαζηηθφο 

ιεηηνπξγφο ππεξεηεί ζην Δθεηείν ή ζηελ Δηζαγγειία Δθεηψλ Αζελψλ, κεηά 

ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο ζε βάξνο ηνπ γηα ηα παξαπάλσ 

εγθιήκαηα, δχλαηαη, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, λα κεηαηεζεί ζε άιιν Δθεηείν ή Δηζαγγειία Δθεηψλ, έσο ηελ 

έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο.  

 ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 136 ζηνηρ. ε΄ θαη 137 Κ.Π.Γ.». 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξάγξαθνο 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 29 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3472/2006 (Α΄- 135).  
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Άξζξν  30. 
 

Γηθαίσκα ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο γηα ηελ πνηληθή δίσμε. 

 

«1. Ο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο έρεη δηθαίσκα λα παξαγγέιιεη ζηνλ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο γηα 

θάζε αμηφπνηλε πξάμε».
1
 

 

«2. ηα πνιηηηθά εγθιήκαηα, θαζψο θαη ζηα εγθιήκαηα απφ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα δηαηαξαρζνχλ νη δηεζλείο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο, κε ηελ 

εμαίξεζε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζηηο δηεζλείο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ έρεη ην δηθαίσκα κε πξνεγνχκελε ζχκθσλε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ λα αλαβάιεη ηελ έλαξμε ηεο 

πνηληθήο δίσμεο ή λα αλαζηείιεη ηελ πνηληθή δίσμε. Ζ αλαζηνιή ηεο 

πνηληθήο δίσμεο κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν έσο ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο ζην αθξναηήξην».
2
 

 

«3.  ε ππνζέζεηο εμαηξεηηθήο θχζεο ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο 

κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ λα παξαγγείιεη 

ηε δηελέξγεηα ηεο αλάθξηζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην 

αθξναηήξην θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα».
1
 

 

Άξζξν  31. 

 

Γηθαηώκαηα ηνπ εηζαγγειέα. 

 

1. Ο εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ έρεη δηθαίσκα λα ελεξγεί: α) 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, γηα λα θξίλεη αλ ππάξρεη πεξίπησζε πνηληθήο 

δίσμήο
.
 β) πξναλάθξηζε, γηα λα βεβαησζεί αμηφπνηλε πξάμε. Μπνξεί αθφκα 

λα παξεπξίζθεηαη ν ίδηνο ή έλαο απφ ηνπο αληεηζαγγειείο πνπ ππάγνληαη ζ' 

απηφλ θαηά ηελ ελέξγεηα θάζε αλαθξηηηθήο πξάμεο θαη λα ελεκεξψλεηαη 

νπνηεδήπνηε σο πξνο ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάθξηζε.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Οη παξ. 1 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 30, φπσο ε ηειεπηαία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ.2854/2000 (Α΄- 243), αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΔ.14 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

λ.4254/2014 (Α΄- 85).  
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«2. Ζ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 240 

θαη 241. Αλ απηή γίλεηαη χζηεξα απφ κήλπζε ή έγθιεζε θαηά νξηζκέλνπ 

πξνζψπνπ ή αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο απνδίδεηαη 

ζε νξηζκέλν πξφζσπν ε ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο, ην πξφζσπν απηφ 

θαιείηαη πξηλ απφ ζαξάληα νθηψ ψξεο γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη 

εμεηάδεηαη αλσκνηί. Έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη κε ζπλήγνξν, λα 

αξλεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη λα ιάβεη πξνζεζκία 

κέρξη ζαξάληα νθηψ ψξεο γηα ηελ παξνρή ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα 

παξαηαζεί απφ εθείλνλ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. Δπίζεο, 

έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη λα ηνπ ρνξεγεζνχλ αληίγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, 

λα πξνηείλεη κάξηπξεο πξνο εμέηαζε θαη λα πξνζαγάγεη άιια απνδεηθηηθά 

κέζα πξνο αληίθξνπζε ησλ θαηαγγειιφκελσλ ζε βάξνο ηνπ. Σα σο άλσ 

δηθαηψκαηά ηνπ κπνξεί λα αζθήζεη είηε απηνπξνζψπσο είηε 

εθπξνζσπνχκελνο απφ ζπλήγνξν πνπ δηνξίδεηαη θαηά ην άξζξν 96 παξ. 2, 

εθηφο αλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε απηνπξφζσπε εκθάληζή ηνπ, θαηά ηελ 

θξίζε εθείλνπ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. 

Απηφο πνπ ελεξγεί ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηνλ εμεηαδφκελν γηα ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηά 

ηνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 παξ. 1 πεξηπηψζεηο γ΄, δ΄ θαη ε΄ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

Πξνεγνχκελε έγγξαθε εμέηαζε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ πνπ έγηλε 

ελφξθσο ή ρσξίο ηε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο κε ζπλήγνξν δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη κέξνο ηεο δηθνγξαθίαο, αιιά παξακέλεη ζην αξρείν ηεο 

εηζαγγειίαο. Δθφζνλ ν κελπφκελνο ή εγθαινχκελνο ή εθείλνο θαηά ηνπ 

νπνίνπ ζηξέθνληαη νη ππνςίεο θιεηεχζεθε λφκηκα θαη δελ εκθαλίζηεθε, ε 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πεξαηψλεηαη θαη ρσξίο ηελ εμέηαζή ηνπ».
1
  

 

«3. Ζ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε είλαη ζπλνπηηθή θαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ θαηά ην άξζξν 36 πιεξνθφξεζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο κέρξη ηελ θίλεζε ή φρη ηεο πνηληθήο δίσμεο δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνπο ηξεηο κήλεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο απηφο 

κπνξεί λα παξαηαζεί έσο ηξεηο ην πνιχ κήλεο ή, εθφζνλ ε θχζε ηεο 

ππφζεζεο ή ηεο πξάμεο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί ην επηβάιιεη, γηα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ ή εθεηψλ θαηά πεξίπησζε».
2
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31,

 
ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3160/2003        

(Α΄- 165), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 5 ηνπ  λ.3346/2005 (Α΄-140).  
2
 Ζ παξ. 3 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 31 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), ηίζεηαη 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
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Άξζξν  32. 

 

Αθξόαζε ηνπ εηζαγγειέα. 

 

1. Κακηά απφθαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε ή ζε ζπκβνχιην θαη θακηά δηάηαμε ηνπ αλαθξηηή δελ έρνπλ 

θχξνο, αλ δελ αθνπζηεί πξνεγνπκέλσο ν εηζαγγειέαο.  

 

2. Ο εηζαγγειέαο έρεη ππνρξέσζε λα παξεπξίζθεηαη ζην αθξναηήξην 

φζν δηαξθεί ε δηαδηθαζία. ηα κεηθηά νξθσηά δηθαζηήξηα θαη ζην 

δηθαζηήξην ησλ εθεηψλ, φηαλ απηφ δηθάδεη θαθνπξγήκαηα θαη παξίζηαληαη 

ηξεηο ζπλήγνξνη ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, κπνξεί καδί κε ηνλ εηζαγγειέα λα 

παξίζηαηαη θαη έλαο απφ ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπ.  

 

«3. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ παξίζηαηαη ν δεκφζηνο 

θαηήγνξνο (άξζξν 27 παξάγξαθνο 3)».
1
  

 

4. Ο εηζαγγειέαο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη πάληνηε, πξνθνξηθά 

ή γξαπηά, πξνηάζεηο αηηηνινγεκέλεο θαη αηηήζεηο εηδηθέο θαη δελ κπνξεί λα 

αθεζεί ζηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ αλαθξηηή.  

 

Αλαθξηηηθνί ππάιιεινη. 

 

Άξζξν  33. 

 

Γεληθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη. 

 

1. Ζ πξναλάθξηζε θαη ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε (άξζξν 31 παξ. 1 

ζηνηρ. α΄ θαη β΄) γίλνληαη χζηεξα απφ παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ θαη ππφ ηελ δηεχζπλζή ηνπ: α) απφ ηνπο πηαηζκαηνδίθεο 

θαη εηξελνδίθεο
.
 β) απφ ηνπο βαζκνθφξνπο ηεο ρσξνθπιαθήο πνπ έρνπλ 

βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ππελσκαηάξρε θαη γ) απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο 

ππαιιήινπο πνπ έρνπλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ππαξρηθχιαθα.
2
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 32 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  

2
 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2226/1994 (Α΄- 122) νξίδεηαη φηη νη απφθνηηνη ηεο 

ρνιήο Αζηπθπιάθσλ είλαη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ 

Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.  



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 31 

2. Αλ νη παξαπάλσ δελ ππάξρνπλ ή έρνπλ θψιπκα θαη έσο φηνπ 

αλαιάβνπλ ηελ πξναλάθξηζε, αλ ππάξρεη θίλδπλνο απφ  ηελ αλαβνιή, ε 

πξναλάθξηζε γίλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ή ην γξακκαηέα ηεο θνηλφηεηαο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο πξναλάθξηζε ελεξγεί θαη ν 

αλαθξηηήο. Σελ πξναλάθξηζε θαηά ησλ αλειίθσλ κπνξεί λα ηελ ελεξγεί ν 

εηδηθφο αλαθξηηήο αλειίθσλ (άξζξν 4 παξ. 2α).  

 

«Άξζξν  34.
1
 

 

Δηδηθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη. 

 

Ζ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε θαη ε πξναλάθξηζε νξηζκέλσλ 

εγθιεκάησλ ελεξγείηαη θαη απφ δεκνζίνπο ππαιιήινπο, φπνπ απηφ 

πξνβιέπεηαη ζε εηδηθνχο λφκνπο, πάληνηε ππφ ηε δηεχζπλζε θαη ηελ 

επνπηεία ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ». 

 

«Άξζξν  35.
2
 

 

Αλώηαηε δηεύζπλζε ζηελ αλάθξηζε. 

 

Ζ αλψηαηε δηεχζπλζε ζηελ αλάθξηζε αλήθεη ζηνλ εηζαγγειέα 

εθεηψλ, πνπ έρεη επηπιένλ ην δηθαίσκα λα ελεξγεί, πξνζσπηθά ή κε 

θάπνηνλ απφ ηνπο αληεηζαγγειείο πoπ ππάγνληαη ζε απηφλ, πξνθαηαξθηηθή 

εμέηαζε θαηά ην άξζξν 31 γηα θάζε έγθιεκα πνπ γίλεηαη ζηελ πεξηθέξεηά 

ηνπ, εθφζνλ δελ έρεη δηαηαρζεί πξνεγνπκέλσο πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε απφ 

ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ. Ο εηζαγγειέαο εθεηψλ, κεηά ην πέξαο 

ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο πνπ ελήξγεζε, είηε αξρεηνζεηεί ηελ ππφζεζε, 

εθφζνλ ζην κεηαμχ ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ δελ έρεη θηλήζεη ηελ 

πνηληθή δίσμε γηα ηελ ίδηα πξάμε, είηε παξαγγέιιεη λα θηλεζεί ε πνηληθή 

δίσμε. Σν ίδην δηθαίσκα, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ, έρεη θαη ν εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ν νπνίνο κπνξεί 

επίζεο ζε ππνζέζεηο εμαηξεηηθήο θχζεο λα δηαηάζζεη ηε δηεμαγσγή ηεο 

αλάθξηζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην θαη’ απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα». «ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 235 έσο 261 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, φηαλ ηεινχληαη κε δφιν θαη ζπλαξηψληαη κε ηελ επηδίσμε ή 

εμαζθάιηζε νθέινπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππαιιήινπ, ε δηεμαγσγή ηεο 

αλάθξηζεο θαη ε εηζαγσγή ζην αθξναηήξην γίλεηαη θαηά απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα».
2
 

                                                           
1
 Σν άξζξν 34 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  

2
 Σν άξζξν 35, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2854/2000 (Α΄- 243), ηίζεηαη 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3849/2010 (Α΄- 80).  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Έλαξμε θαη αλαβνιή ηεο πνηληθήο δίσμεο. 

 

Άξζξν  36. 

 

Aπηεπάγγειηε δίσμε. 

 

Όηαλ δελ απαηηείηαη έγθιεζε ή αίηεζε, ε πνηληθή δίσμε θηλείηαη 

απηεπάγγειηα, χζηεξα απφ αλαθνξά, κήλπζε ή άιιε είδεζε φηη 

δηαπξάρζεθε αμηφπνηλε πξάμε. 

 

Άξζξν   37. 

 

Τπνρξέσζε γηα ηελ αλαθνίλσζε αμηόπνηλεο πξάμεο. 

 

1. Οη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη νθείινπλ λα αλαθνηλψζνπλ ρσξίο 

ρξνλνηξηβή ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα νηηδήπνηε πιεξνθνξνχληαη κε θάζε 

ηξφπν γηα αμηφπνηλε πξάμε πνπ δηψθεηαη απηεπαγγέιησο.  

 

2. Οη ππφινηπνη δεκφζηνη ππάιιεινη, θαζψο θαη εθείλνη ζηνπο 

νπνίνπο αλαηέζεθε πξνζσξηλά δεκφζηα ππεξεζία, έρνπλ ηελ ίδηα 

ππνρξέσζε γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηεο παξ. 1, αλ πιεξνθνξήζεθαλ γη’ 

απηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

3. Ζ αλαθνίλσζε γίλεηαη γξαπηψο θαη πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαη αθνξνχλ ηελ αμηφπνηλε πξάμε, ηνπο δξάζηεο 

θαη ηηο απνδείμεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 33 

Άξζξν   38. 

 

Τπνρξέσζε ηνπ δηθαζηή λα ζπληάζζεη έθζεζε. 

 

1. Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα πνιηηηθήο ή πνηληθήο δίθεο αλαθχπηεη 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έγθιεκα δησθφκελν απηεπαγγέιησο, 

ν δηθαζηήο, αλ ζχκθσλα κε ην λφκν δελ κπνξεί λα ην δηθάζεη ν ίδηνο 

ακέζσο, νθείιεη λα ζπληάμεη έθζεζε θαη λα ηε δηαβηβάζεη ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα κε θάζε πιεξνθνξία θαη κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα.  

 

2. Σν ίδην ππνρξενχηαη λα θάλεη θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα έγθιεκα κε 

δησθφκελν απηεπαγγέιησο, αλ ππνβιήζεθε ε απαηηνχκελε έγθιεζε ζηελ 

αξκφδηα αξρή.  

 

Άξζξν  39. 

 

Δθαξκνγή ζηε δηνηθεηηθή θαη πεηζαξρηθή δίθε. 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ππνζέζεηο 

δηνηθεηηθήο θαη πεηζαξρηθήο δηθαηνδνζίαο. 

 

Άξζξν  40. 

 

Τπνρξέσζε ηδησηώλ. 

 

1. Αθφκα θαη ηδηψηεο νθείινπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, αλ αληηιεθζνχλ νη ίδηνη αμηφπνηλε πξάμε πνπ 

δηψθεηαη απηεπαγγέιησο, λα ηελ αλαγγείινπλ ζηνλ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ ή ζε νπνηνλδήπνηε αλαθξηηηθφ ππάιιειν
.
 ε αλαγγειία 

απηή κπνξεί λα γίλεη είηε εγγξάθσο κε κηα αλαθνξά ή πξνθνξηθά, νπφηε 

ζπληάζζεηαη έθζεζε.  

 

2. ηελ αλαθνξά ή ζηελ πξνθνξηθή δήισζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

φιεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξάμε, ηνπο δξάζηεο θαη ηηο 

απνδείμεηο.  

 

3. Αλ πνιινί πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ αμηφπνηλε πξάμε, ηφηε 

θαζέλαο έρεη μερσξηζηά ηελ ππνρξέσζε απηή. 
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Άξζξν   41. 

 

Αίηεζε δίσμεο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο νξίδεη φηη απαηηείηαη αίηεζε ηεο αξρήο 

γηα λα αζθεζεί πνηληθή δίσμε, ε αίηεζε γίλεηαη ζε θάζε εθπξφζσπν ηεο 

εηζαγγειηθήο αξρήο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε. 

 

Άξζξν  42. 

 

Μήλπζε αμηόπνηλσλ πξάμεσλ. 

 

1. Δθηφο απφ απηφλ πνπ αδηθήζεθε, θαη νπνηνζδήπνηε άιινο έρεη ην 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ζηελ αξρή ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ δηψθνληαη 

απηεπαγγέιησο, ηηο νπνίεο πιεξνθνξήζεθε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

2. Ζ κήλπζε γίλεηαη απεπζείαο ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, 

αιιά θαη ζηνπο άιινπο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο, είηε απφ ηνλ ίδην ην 

κελπηή είηε απφ εηδηθφ πιεξεμνχζην. «Σν έγγξαθν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο 

κπνξεί λα δνζεί θαη κε απιή έγγξαθε δήισζε. Ζ γλεζηφηεηα ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα, 

δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή ή δηθεγφξν. Σν έγγξαθν ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο 

πξνζαξηάηαη ζηελ έθζεζε γηα ηελ θαηάζεζε ηεο κήλπζεο. Μπνξεί επίζεο ε 

κήλπζε λα γίλεη θαη πξνθνξηθά, νπφηε ζπληάζζεηαη έθζεζε, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 148 επ.».
1
 

3. Αλ ε κήλπζε έγηλε ζε αλαθξηηηθφ ππάιιειν, απηφο ηε ζηέιλεη 

ρσξίο ρξνλνηξηβή ζηνλ αξκφδην γηα ηελ πνηληθή δίσμε εηζαγγειέα ή ζην 

δεκφζην θαηήγνξν.
. 

 «4. Ο κελπηήο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κήλπζεο ελψπηνλ θάζε 

αξκφδηαο αξρήο, θαηαζέηεη, κε πνηλή ην απαξάδεθην απηήο, παξάβνιν ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ δέθα (10) επξψ.
2
 ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή 

άιιεο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο εθδφζεσο ηνπ παξαβφινπ, απηφ κπνξεί λα 

πξνζθνκηζζεί ην βξαδχηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ρσξίο λα 

θσιχεηαη ε πνηληθή δηαδηθαζία. Σν χςνο ηνπ πνζνχ ηνπ παξαβφινπ 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο».
2
 

 

                                                           
1
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173).  
2
 Ζ παξ. 4 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 42 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄-140), 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.3659/2008 (Α΄- 77). Με ηελ 123827 απφ 23-12-

2010 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(Β΄- 1991) ην ζρεηηθφ παξάβνιν αλαπξνζαξκφζηεθε ζε εθαηφ (100) επξψ.  
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«5. Ζ θαηάζεζε ηεο κήλπζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά 

κέζα, εθφζνλ θέξεη πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηνπ π.δ.150/2001 (Α΄ 125). Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη 

εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ελ ιφγσ δηάηαμεο θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε 

πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ».
1
 

 

«Άξζξν  43.
2
 

 

Έλαξμε πνηληθήο δίσμεο. 

 

1. Ο εηζαγγειέαο φηαλ ιάβεη ηε κήλπζε ή ηελ αλαθνξά, θηλεί ηελ 

πνηληθή δίσμε, παξαγγέιινληαο πξναλάθξηζε ή αλάθξηζε ή εηζάγνληαο ηελ 

ππφζεζε κε απεπζείαο θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην, φπνπ 

απηφ πξνβιέπεηαη. ε θαθνπξγήκαηα θηλεί ηελ πνηληθή δίσμε κφλν εθφζνλ 

έρνπλ ελεξγεζεί πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο θαηά 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 243 θαη πξνθχπηνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα 

λα θηλεζεί ε πνηληθή δίσμε. Αλ έρεη πξνεγεζεί έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε 

ή ππάξρεη πφξηζκα ή έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ή ψκαηνο ή Τπεξεζίαο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ησλ θνξέσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3074/2002(Α΄296) θαη  πξνθχπηνπλ 

επαξθείο ελδείμεηο γηα λα θηλεζεί ε πνηληθή δίσμε, κπνξεί λα κελ ελεξγεζεί 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. 

 

2. Αλ ε κήλπζε ή ε αλαθνξά δελ ζηεξίδεηαη ζην λφκν ή είλαη 

πξνθαλψο αβάζηκε ζηελ νπζία ηεο ή αλεπίδεθηε δηθαζηηθήο εθηίκεζεο, ν 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ ηε ζέηεη ζην αξρείν θαη ππνβάιινληαο ηε 

δηθνγξαθία ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, αλαθέξεη ζε απηφλ ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ άζθεζε  πνηληθή δίσμε. Ο ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα λα 

παξαγγείιεη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε αλ πξφθεηηαη γηα θαθνχξγεκα ή ηελ 

άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ή ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ζηα  

ινηπά εγθιήκαηα.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 5 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 42 κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  

2
 Σν άξζξν 43, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173), ην άξζξν 5 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165),  ην άξζξν 16 ηνπ λ.3849/2010 (Α΄- 80) θαη ην άξζξν 9 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218), 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  



ει. 36                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

 3. Αλ έρεη δηελεξγεζεί πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή πξναλαθξηηηθέο 

πξάμεηο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 243 ή έλνξθε δηνηθεηηθή 

εμέηαζε θαη ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ θξίλεη φηη δελ πξνθχπηνπλ 

επαξθείο ελδείμεηο γηα λα θηλεζεί ε πνηληθή δίσμε, ζέηεη ηελ ππφζεζε ζην 

αξρείν θαη ππνβάιινληαο ηε δηθνγξαθία ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, 

αλαθέξεη ζ΄απηφλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ άζθεζε πνηληθή δίσμε. 

Ο ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα λα παξαγγείιεη ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο.  

 

 4. Μήλπζε ή ε αλαθνξά ε νπνία ππνβάιιεηαη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν αλσλχκσο ή κε αλχπαξθην φλνκα, ηίζεηαη ακέζσο ζην αξρείν απφ 

ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ θαη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. Όηαλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιφγνη πνπ 

κλεκνλεχνληαη εηδηθά ζηελ παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, 

κπνξεί λα δηαηαρζεί θαη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε.  

 

5. Ο αξκφδηνο εηζαγγειέαο αλαζχξεη ηε δηθνγξαθία απφ ην αξρείν 

κφλνλ φηαλ γίλεηαη επίθιεζε  ή αλαθαίλνληαη λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

ή ζηνηρεία, ηα νπνία δηθαηνινγνχλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ επαλεμέηαζε 

ηεο ππφζεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ κελπφκελν ή απηφλ ζε 

βάξνο ηνπ νπνίνπ δηελεξγήζεθε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε λα παξάζρεη 

εμεγήζεηο». 

 

Άξζξν   44. 

 

Αλαβνιή θαη αλαζηνιή πνηληθήο δίσμεο. 

 

1. ε πεξίπησζε πιεκκειήκαηνο, αλ ε πνηλή πνπ πηζαλνινγείηαη φηη 

ζα επηβιεζεί ζηνλ ππαίηην, αιιά θαη νη άιιεο  ζπλέπεηέο ηεο θαηά ηνλ 

πνηληθφ θψδηθα, είλαη κεδακηλέο ζπγθξηηηθά κε ηελ πνηλή πνπ ηνπ είρε 

επηβιεζεί ακεηάθιεηα ζην παξειζφλ γηα άιιε πξάμε θαη πνπ ηψξα ηελ 

εθηίεη, ν εηζαγγειέαο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, έρεη ην 

δηθαίσκα λα αλαβάιεη γηα αφξηζην ρξφλν ηελ πνηληθή δίσμε κε 

αηηηνινγεκέλε δηάηαμή ηνπ. Αλ φκσο ε πνηληθή δίσμε έρεη αξρίζεη, ηελ 

αλαζηνιή ηεο γηα αφξηζην ρξφλν ηε δηαηάζζεη ακεηάθιεηα ην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην ή ην δηθαζηήξην κε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα.  
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2. Παξφκνηα αλαβνιή ή αλαζηνιή πνηληθήο δίσμεο κπνξεί λα 

δηαηαρζεί κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο έρεη ήδε 

παξαπεκθζεί ζην αθξναηήξην γηα βαξχηεξε πξάμε, εθηφο αλ ε πνηληθή 

δίσμε γηα ηελ ειαθξφηεξε πξάμε είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο 

αιήζεηαο γεληθά ή γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.  

 

3. Καη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξεί αξγφηεξα λα 

δηαηαρζεί απφ ηηο ίδηεο αξρέο ε πνηληθή δίσμε ή ε ζπλέρηζε εθείλεο πνπ 

είρε αλαζηαιεί: α) αλ ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαη έγηλε 

αθνξκή λα δηαηαρζεί αλαζηνιή γηα ηελ άιιε πξάμε έπαςε γηα 

νπνηνλδήπνηε λφκηκν ιφγν θαη β) κεηά ηελ ακεηάθιεηε εθδίθαζε ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ εθθξεκεί θαη έγηλε αθνξκή λα αλαζηαιεί ε δίσμε.  

 

4. ηηο πεξηπηψζεηο αλαζηνιήο ηεο πνηληθήο δίσμεο ζχκθσλα κε ηηο 

παξ. 1, 2 θαη 3, δελ ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παζφλησλ, πνπ κπνξνχλ λα 

ηα επηδηψμνπλ ζην αξκφδην πνιηηηθφ δηθαζηήξην.  

 

Άξζξν  45. 

 

Απνρή από πνηληθή δίσμε. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εθβίαζεο, πνπ ηειείηαη κε ηελ 

απεηιή φηη ζα απνθαιπθζεί αμηφπνηλε πξάμε, ή ηεο απάηεο πνπ, αλ ηελ 

θαηακήλπε ν παζψλ, ήηαλ ελδερφκελν λα απνθαιπθζεί απφ ηελ αλάθξηζε 

ελνρή ηνπ γηα άιιε ζπλαθή κε ηελ απάηε πξάμε θαη λα δησρζεί πνηληθά, 

κπνξεί ν εηζαγγειέαο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, κε 

αηηηνινγεκέλε δηάηαμή ηνπ λα απφζρεη νξηζηηθά απφ ηελ πνηληθή δίσμε γηα 

ηελ πξάμε ηεο νπνίαο ε απνθάιπςε απεηιήζεθε κε ηελ εθβίαζε ή γηα ηελ 

νπνία ήηαλ δπλαηφ λα δησρζεί απηφο πνπ εμαπαηήζεθε, κε  ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε δίσμή ηεο, ζπγθξηλφκελε κε ηε βαξχηεηα ηεο εθβίαζεο ή 

ηεο απάηεο πνπ επξφθεηην λα δησρζνχλ, δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

44 εθαξκφδεηαη θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε. 
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«Άξζξν  45Α.
1
 

 

Απνρή από πνηληθή δίσμε αλειίθνπ. 

 

1. Αλ αλήιηθνο ηειέζεη αμηφπνηλε πξάμε, ε νπνία είλαη πηαίζκα ή 

πιεκκέιεκα, ν εηζαγγειέαο κπνξεί λα απφζρεη απφ ηελ άζθεζε ηεο 

πνηληθήο δίσμεο αλ θξίλεη, εξεπλψληαο ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

ηειέζηεθε ε πξάμε θαη ηελ φιε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλειίθνπ, φηη ε 

άζθεζή ηεο δελ είλαη αλαγθαία γηα λα ζπγθξαηεζεί ν αλήιηθνο απφ ηελ 

ηέιεζε λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. «Απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

αθξφαζε ηνπ αλειίθνπ».
1
 

 

«2. ηνλ αλήιηθν κπνξεί λα επηβιεζνχλ κε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αλακνξθσηηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο α΄ έσο θαη ηα΄ ηνπ άξζξνπ 122 παξ. 1 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

Με ηελ ίδηα δηάηαμε νξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Αλ ν 

αλήιηθνο ζπκκνξθσζεί κε ηα κέηξα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ 

επηβιήζεθαλ, ν εηζαγγειέαο ελεξγεί ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 43 παξ. 2. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν εηζαγγειέαο θηλεί ηελ πνηληθή 

δίσμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 1. Γηα ηελ έθδνζε ηεο δηάηαμεο 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε έθζεζε ηνπ αξκφδηνπ επηκειεηή αλειίθσλ.»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45Α, φπσο ην ηειεπηαίν πξνζηέζεθε 

κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3189/2003 (Α΄- 243), κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.3860/2010 (Α΄- 111). Ζ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 45Α αληηθαηαζηάζεθε φπσο ηίζεληαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42). 
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«Άξζξν  45Β
1
 

 

Απνρή από πνηληθή δίσμε καξηύξσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

 

 1. ε ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 

159, 159Α, 235, 236, 237 θαη 237Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ηηο ζπλαθείο 

κε απηέο πξάμεηο, είλαη δπλαηφλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ πνπ επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ Δηζαγγειέσλ 

Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο, λα ραξαθηεξίδεηαη σο κάξηπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο κε πξάμε ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ ή ηνπ Δηζαγγειέα Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο φπνηνο, ρσξίο 

λα εκπιέθεηαη θαζ΄νηνλδήπνηε ηξφπν ζηηο ελ ιφγσ πξάμεηο θαη ρσξίο λα 

απνβιέπεη ζε ίδηνλ φθεινο, ζπκβάιιεη νπζησδψο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρεη ζηηο δησθηηθέο αξρέο, ζηελ απνθάιπςε θαη δίσμή ηνπο. Ζ θαηά ην 

πξνεγνχκελν εδάθην πξάμε ηνπ εηζαγγειέα κπνξεί λα αλαθαιείηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πνηληθήο δίθεο, αλ ν εηζαγγειέαο 

θξίλεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ έθδνζή ηεο.  

 

 2. Αλ έρεη ππνβιεζεί έγθιεζε ή κήλπζε γηα ηα εγθιήκαηα ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο ςεπδνχο θαηακήλπζεο, ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο ή 

ηεο παξαβίαζεο ππεξεζηαθνχ απνξξήηνπ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ή γηα ηηο 

πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 ή 8 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2472/1997 ζε 

ππφζεζε ζρεηηθή κε ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν αξκφδηνο γηα ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο 

εηζαγγειέαο, πξηλ απφ θάζε άιιε ελέξγεηα, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ 

Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πνπ επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ην έξγν 

ησλ Δηζαγγειέσλ Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο.  

 

 3. Αλ ν Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πνπ επνπηεχεη θαη 

ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ Δηζαγγειέσλ Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο, θξίλεη κεηά 

απφ ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ελεκέξσζή ηνπ, φηη ε πνηληθή 

δίσμε ησλ εγθιεκάησλ ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο ςεπδνχο θαηακήλπζεο, ηεο 

ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο ή ηεο παξαβίαζεο ππεξεζηαθνχ απνξξήηνπ ή 

ησλ εγθιεκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 4 ή 8 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2472/1997, 

δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

κπνξεί λα παξαγγείιεη ζηνλ αξκφδην γηα ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο 

εηζαγγειέα ηελ νξηζηηθή απνρή απφ ηελ πνηληθή δίσμε γηα ηηο ελ ιφγσ 

πξάμεηο».  

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 45Β  πξνζηέζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΔ.15 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4254/2014 (Α΄- 85).  
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Σ Ρ Η Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Έγθιεζε. 

 

«Άξζξν  46.
1
 

 

Έγθιεζε ηνπ παζόληνο. 

 

«1. Αλ ν παζψλ ζέιεη λα δεηήζεη ηε δίσμε ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, 

ππνβάιιεη ηελ έγθιεζε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 42 

παξάγξαθνη 2 θαη 3.  

 

2. Ο εγθαιψλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο έγθιεζεο, γηα ηα απνιχησο 

θαη΄έγθιεζε δησθφκελα εγθιήκαηα, ελψπηνλ θάζε αξκφδηαο αξρήο 

θαηαζέηεη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ εθαηφ (100) επξψ. Σν χςνο 

ηνπ πνζνχ αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

Αλ δελ θαηαηεζεί ην παξάβνιν ε έγθιεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δμαηξνχληαη απφ ηελ θαηάζεζε παξαβφινπ νη δηθαηνχρνη λνκηθήο 

βνήζεηαο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ.3226/2004. Γελ 

απαηηείηαη θαηάζεζε παξαβφινπ γηα ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη ηα 

εγθιήκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη 

ζε βάξνο δεκνζίσλ νξγάλσλ θαη ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

αλαηεζεηκέλσλ ζε απηνχο θαζεθφλησλ, ν παζψλ ππνβάιιεη ηελ έγθιεζε 

αηειψο θαη ρσξίο ηελ θαηάζεζε  παξαβφινπ.  

 

3. Καηά ηεο δηάηαμεο ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, κε ηελ 

νπνία ε έγθιεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ιφγσ κε θαηάζεζεο 

παξαβφινπ, δελ επηηξέπεηαη άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ην άξζξν 48.  

 

4. Ο εγθαιψλ καδί κε ηελ έγθιεζε νθείιεη λα ππνβάιεη θαη ηα 

δηαζέζηκα ζε απηφλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζηεξίδνπλ θαη απνδεηθλχνπλ 

απηήλ. Οη θαηαζέζεηο καξηχξσλ ππνβάιινληαη κε ηνλ ηχπν ηεο έλνξθεο 

βεβαίσζεο πνπ έρεη δνζεί ελψπηνλ εηξελνδίθε ή ζπκβνιαηνγξάθνπ, ρσξίο 

θιήζε ηνπ θαζ΄νχ ζηξέθεηαη ε έγθιεζε».  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 46, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ  34  ηνπ λ.3346/2005 (Α΄-140), 

αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  



ει. 42                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

«Άξζξν  47.
1
 

 

Απόξξηςε ηεο έγθιεζεο. 

 

«1. Ο εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ εμεηάδεη ηελ έγθιεζε πνπ 

έιαβε θαη αλ θξίλεη φηη απηή δελ ζηεξίδεηαη ζην λφκν ή είλαη πξνθαλψο 

αβάζηκε ζηελ νπζία ηεο ή αλεπίδεθηε δηθαζηηθήο εθηίκεζεο ηελ 

απνξξίπηεη κε δηάηαμε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή αηηηνινγία. Ο 

εγθαιψλ έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη γλψζε θαη αληίγξαθν ηεο δηάηαμεο».
1
 

 

2. Αλ ελεξγήζεθαλ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή αλαθξηηηθέο πξάμεηο, 

θαηά ην άξζξν 243 παξ.2 ή έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη ν εηζαγγειέαο 

θξίλεη φηη δελ πξνθχπηνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο 

δίσμεο, ελεξγεί φπσο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

«3. Όζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 43 παξάγξαθνη 1 θαη 5,  44 θαη 45 

εθαξκφδνληαη θαη σο πξνο ηελ έγθιεζε»
1
.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Οη παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 47, ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.1738/1987 (Α΄- 200), ην 

άξζξν 6 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165) θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218), 

αληηθαηαζηάζεθαλ εθ λένπ κε ηηο παξ. 2 θαη 3, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν  48. 

 

Γηθαίσκα πξνζθπγήο ηνπ εγθαινύληνο. 

 

«3
1
. Ο εγθαιψλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηελ έθδνζε ηεο δηάηαμεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηά απηήο ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα εθεηψλ. Ζ πξνζεζκία δελ παξεθηείλεηαη γηα θαλέλα ιφγν. Γηα 

ηελ πξoζθπγή ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο 

πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε δηάηαμε.  

 

2. Ο πξνζθεχγσλ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη παξάβνιν ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ 

έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ν πην πάλσ γξακκαηέαο. «ε πεξίπησζε πνπ 

ππνβιήζεθε κία έγθιεζε απφ πεξηζζφηεξνπο εγθαινχληεο, θαηαηίζεηαη 

κφλν έλα παξάβνιν».
2
 Σν χςνο ηνπ πνζνχ αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Αλ δελ θαηαηεζεί ην παξάβνιν ε πξνζθπγή 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε απφ ηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ.  

 

3. Αλ ν εηζαγγειέαο εθεηψλ δερζεί ηελ πξνζθπγή παξαγγέιιεη είηε 

ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο αλ πξφθεηηαη γηα θαθνχξγεκα γηα 

ην νπνίν δελ έρεη ήδε δηελεξγεζεί είηε ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ζηηο 

ινηπέο πεξηπηψζεηο θαη δηαηάζζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ 

θαηαζέζαληα απηφ».
3
 

  

Άξζξν   49. 

 

Δθαξκνγή ζηα πηαίζκαηα. 

 

1. Οη νξηζκνί ησλ άξζξσλ 42, 43, 44, 46, 47 θαη 48 εθαξκφδνληαη 

θαη ζηα πηαίζκαηα. Χο πξνο απηά ηα δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα ηνπ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ αλήθνπλ ζην δεκφζην θαηήγνξν θαη, φπνπ 

απηφο δελ ππάξρεη, ζηνλ πηαηζκαηνδίθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 2
.
 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ αλήθνπλ ζηνλ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ, θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ 

δηθαζηεξίνπ (άξζξ. 44) ζηνλ πηαηζκαηνδίθε.  

 

 
                                                           
1
  Ζ αξίζκεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 48 είλαη εζθαικέλε, πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο. 

2
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ β΄ εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 48 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2Α ηνπ άξζξνπ 93 

ηνπ λ.4139/2013 (Α΄- 74).  
3
 Σν άξζξν 48, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  



ει. 44                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

 

2. Ζ πνηληθή δίσμε πξνθεηκέλνπ γηα πηαίζκαηα αλαζηέιιεηαη, εθηφο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 44, θαη γηα φζν ρξφλν ν 

θαηεγνξνχκελνο ππεξεηεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζην ζηξαηφ θαη δηακέλεη 

εθηφο έδξαο ηνπ αξκφδηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ. Ο δεκφζηνο θαηήγνξνο 

δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμή ηνπ. 

 

Άξζξν  50. 

 

Γίσμε κόλν κε έγθιεζε. 

 

1. Καη’ εμαίξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ξεηά ζηνλ πνηληθφ 

θψδηθα ή ζε άιινπο λφκνπο ε πνηληθή δίσμε γίλεηαη κφλν κε έγθιεζε ηνπ 

παζφληνο.  

 

2. Αθνχ ππνβιεζεί ε έγθιεζε, ε πνηληθή δίσμε πξνρσξεί φπσο θαη 

ζηα εγθιήκαηα πνπ δηψθνληαη απηεπαγγέιησο. Αλ ε δίσμε αζθήζεθε ρσξίο 

έγθιεζε, ε ζρεηηθή κε ηελ έγθιεζε δήισζε κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ 

παζφληα θαη ζην αθξναηήξην πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

Άξζξν  51. 

 

Παξαίηεζε από ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο έγθιεζεο. 

 

1. Ζ παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα έγθιεζεο γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ην 

δηθαηνχκελν ή απφ εηδηθφ πιεξεμνχζην ζε ζπκβνιαηνγξάθν, ζηνλ 

εηζαγγειέα ή ζε νπνηνλδήπνηε αλαθξηηηθφ ππάιιειν, θαη ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθή έθζεζε.  

 

2. Παξαίηεζε πνπ γίλεηαη κε φξνπο ή πξνζεζκία δελ έρεη έλλνκα 

απνηειέζκαηα. Αλάθιεζε ηεο παξαίηεζεο δελ επηηξέπεηαη.  

 

3. Με ηελ ίδηα δήισζε κπνξεί λα γίλεη παξαίηεζε θαη απφ ηελ 

πνιηηηθή αγσγή γηα απνδεκίσζε. 
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Άξζξν   52. 

 

Αλάθιεζε ηεο έγθιεζεο. 

 

1. Ο εγθαιψλ κπνξεί είηε ν ίδηνο είηε κε εηδηθφ πιεξεμνχζην λα 

αλαθαιέζεη ηελ έγθιεζε.  

 

2. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ζηνπο νπνίνπο δειψλεηαη ε αλάθιεζε θαη 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή πξέπεη λα γίλεη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 42. Ζ αλάθιεζε κπνξεί επίζεο λα γίλεη θαη ζην αθξναηήξην ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο θαη σζφηνπ δεκνζηεπηεί ε απφθαζε ηνπ 

δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ, κε δήισζε πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα 

πξαθηηθά. Αλ ε αλάθιεζε γίλεη αξγφηεξα, είλαη απαξάδεθηε. 

 

Άξζξν  53. 
 

Έμνδα ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο. 

 

Γηα ηελ αλάθιεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 52 δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε πξνθαηαβνιή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη ηειψλ, πνπ 

βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλαθαινχληα. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 52 ή ησλ πξαθηηθψλ καδί κε ηελ εθθαζάξηζε 

ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ ζηέιλεηαη γηα είζπξαμε ζηνλ αξκφδην ηακία.  

 



ει. 46                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Σ Δ Σ Α Ρ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Άδεηα γηα δίσμε. 

 

Άξζξν  54. 

 

Πνηέο πξάμεηο δελ ελεξγνύληαη ρσξίο άδεηα. 

 

Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη άδεηα γηα δίσμε κπνξεί 

λα ελεξγεζεί αλάθξηζε γηα ηε βεβαίσζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη πξηλ 

ρνξεγεζεί ε άδεηα. Γελ επηηξέπεηαη κφλν λα ελεξγεζνχλ αλαθξηηηθέο 

πξάμεηο πνπ ζίγνπλ ην πξφζσπν γηα ηε δίσμε ηνπ νπνίνπ ρξεηάδεηαη ε 

άδεηα. 

 

Άξζξν  55. 

 

Άξλεζε ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο. 

 

1. Αλ δελ ρνξεγεζεί ε άδεηα, ν αλαθξηηήο χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

εηζαγγειέα απνθαίλεηαη φηη γη’ απηφ ην ιφγν δελ κπνξεί πξνο ην παξφλ λα 

γίλεη δίσμε.  

 

2. Αλάθιεζε ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε δελ είλαη δπλαηή. 

 

Άξζξν  56. 

 

Πεξηζζόηεξνη θαηεγνξνύκελνη. 

 

Αλ ππάξρνπλ θαη άιινη θαηεγνξνχκελνη πνπ δελ απνιακβάλνπλ ην 

πξνλφκην ηνπ άξζξνπ 54, ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπο πξνρσξεί ρσξίο 

θψιπκα.  
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Π Δ Μ Π Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Γεδηθαζκέλν. 

 

Άξζξν  57. 

 

Κώιπκα γηα λέα δίσμε. 

 

1. Αλ θάπνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ή αζσσζεί ή έρεη 

πάςεη πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπ, δελ κπνξεί λα αζθεζεί θαη πάιη ζε 

βάξνο ηνπ δίσμε γηα ηελ ίδηα πξάμε, αθφκε θαη αλ δνζεί ζ’ απηή 

δηαθνξεηηθφο ραξαθηεξηζκφο.  

 

2. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 58, 81 παξ. 2, 525 θαη 

526. 

 

3. Αλ παξά ηελ πην πάλσ απαγφξεπζε αζθεζεί πνηληθή δίσμε, 

θεξχζζεηαη απαξάδεθηε ιφγσ δεδηθαζκέλνπ. 

 

Άξζξν   58. 

 

Νέα άζθεζε πνηληθήο δίσμεο. 

 

Ζ απφθαζε, αθφκε θαη εθείλε πνπ έρεη γίλεη ακεηάθιεηε, φηαλ 

θεξχζζεη απαξάδεθηε ηελ πνηληθή δίσμε γηα θάπνηα έιιεηςε ή παξαηππία 

ηεο έγθιεζεο, ηεο αίηεζεο ή ηεο άδεηαο, δελ εκπνδίδεη ηε λέα άζθεζε 

πνηληθήο δίσμεο ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ, αλ ε έγθιεζε, ε αίηεζε ή ε 

άδεηα δνζεί θαλνληθά αξγφηεξα. 



ει. 48                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Δ Κ Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο  
 

Πξνδηθαζηηθά δεηήκαηα. 
 

Άξζξν  59. 
 

Πξνδηθαζηηθά δεηήκαηα ζηελ πνηληθή δίθε. 
 

1. Όηαλ ε απφθαζε ζε πνηληθή δίθε εμαξηάηαη απφ άιιε ππφζεζε γηα 

ηελ νπνία έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε, ε πξψηε αλαβάιιεηαη σζφηνπ 

εθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε ζηε δεχηεξε δίθε.  
 

«2. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 224, 225 παξάγξαθνη 1 πεξίπησζε 

α΄ θαη 2 εδάθην α΄, 229, 362, 363 θαη 364 ΠΚ, αλ γηα ην γεγνλφο γηα ην 

νπνίν δφζεθε φξθνο ή ε ρσξίο φξθν θαηάζεζε ή έγηλε ε αλαθνξά ζηελ 

αξρή ή ε θαηακήλπζε ή ηζρπξίζηεθε ή δηέδσζε ν ππαίηηνο αζθήζεθε 

πνηληθή δίσμε, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή 

εμέηαζε (άξζξα 31, 43 παξ. 1 εδάθην β΄), αλαβάιιεη κε πξάμε ηνπ θάζε 

πεξαηηέξσ ελέξγεηα έσο ην ηέινο ηεο πνηληθήο δίσμεο, θαηφπηλ ζχκθσλεο 

γλψκεο ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ.»
1
 

 

«3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεηαη κήλπζε ή έγθιεζε ζε βάξνο 

Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ ή Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ ηνπ Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη φισλ ησλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ 

Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ.3074/2002 αληίζηνηρα γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 224, 229, 242, 259, 

362, 363 Πνηληθνχ Κψδηθα, πνπ ηέιεζαλ κε πφξηζκα, έθζεζε ή θαηάζεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα επηζεψξεζεο ή ειέγρνπ ή εμαηηίαο απηψλ, ν εηζαγγειέαο 

πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε (άξζξα 31 θαη 43 παξ. 

1 εδάθην β΄) ή ηελ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε, αλαβάιιεη κε πξάμε ηνπ 

θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα έσο ην ηέινο ηεο πνηληθήο ή πεηζαξρηθήο δίσμεο 

πνπ αζθήζεθε θαηά ηνπ ππαηηίνπ κε βάζε ηελ έθζεζε, ην πφξηζκα ή ηελ 

θαηάζεζε ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ εηζαγγειέα 

εθεηψλ»
2
. 

 

«4. «ηηο πεξηπηψζεηο νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηεο 

παξάλνκεο εηζφδνπ ζηε ρψξα θαη εμφδνπ απφ απηή, ηεο θαηνρήο θαη ηεο 

ρξήζεο  ηαμηδησηηθψλ  εγγξάθσλ ή δειηίσλ ηαπηνηήησλ ή αδεηψλ δηακνλήο 

ή άιισλ εγγξάθσλ  πιαζηψλ  ή  γλεζίσλ, πνπ εθδφζεθαλ γηα άιιν 

πξφζσπν, ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο θαη ηεο πνξλείαο πνπ θέξεηαη φηη 

δηαπξάρζεθε απφ ζχκα εγθιήκαηνο ησλ άξζξσλ 323, 323Α, 323Β, 348Α, 

348Β,  348Γ, 349, 351  θαη  351Α ηνπ  Πνηληθνχ  Κψδηθα,  θαζψο  θαη  ησλ
                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59, φπσο απηφ είρε ηξνπνπνηεζεί δηαδνρηθά κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄-

140), ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3849/2010 (Α΄-80), ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ 

λ.3875/2010 (Α΄-158), ην άξζξν 12 ηνπ λ.4267/2014 (Α΄-137), αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 30 ηνπ 

λ.4356/2015 (Α΄-181). 
2
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3849/2010 (Α΄-80). 
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άξζξσλ 87 παξάγξαθνη 5 θαη 6 θαη 88 ηνπ λ.3386/2005, εμαηηίαο ηεο ζε 

βάξνο ηνπ ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ, ν 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή ηελ 

απηεπάγγειηε πξναλάθξηζε, αλαβάιιεη κε πξάμε ηνπ θάζε πεξαηηέξσ 

ελέξγεηα θαηά ηνπ ζχκαηνο έσο ην ηέινο ηεο πνηληθήο δίσμεο γηα ην 

έγθιεκα πνπ ηειέζηεθε ζε βάξνο ηνπ, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ 

εηζαγγειέα εθεηψλ».
1
 Μεηά ηελ ακεηάθιεηε εθδίθαζε νπνηνπδήπνηε απφ 

ηα παξαπάλσ εγθιήκαηα πνπ ηειέζζεθαλ ζε βάξνο ηνπ ζχκαηνο, εάλ ε  

απφθαζε είλαη θαηαδηθαζηηθή, δελ αζθείηαη πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ 

ηειεπηαίνπ γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο πξάμεηο ηνπ».
2
  

 

Άξζξν  60. 

 

Δμέηαζε λνκηθώλ δεηεκάησλ αζηηθήο θύζεο ζηελ πνηληθή δίθε. 

 

1. Σν πνηληθφ δηθαζηήξην θξίλεη θαη γηα ηα δεηήκαηα αζηηθήο θχζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο.  

2. Ζ πνηληθή δίσμε αλαζηέιιεηαη, φηαλ ζχκθσλα κε ην λφκν 

ρξεηάδεηαη λα πξνεγεζεί απφθαζε ηνπ πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 

 

Άξζξν  61. 

 

Δθθξεκόηεηα δεηεκάησλ αζηηθήο θύζεο ζηελ πνιηηηθή δίθε. 

 

Όηαλ ζην πνιηηηθφ δηθαζηήξην εθθξεκεί δίθε γηα δήηεκα πνπ αλήθεη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ έρεη φκσο ζρέζε κε 

ηελ πνηληθή δίθε, κπνξεί ην πνηληθφ δηθαζηήξην θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα 

αλαβάιεη ηελ πνηληθή δίθε έσο ην ηέινο ηεο πνιηηηθήο. Ζ απφθαζε απηή 

κπνξεί λ’ αλαθιεζεί. 

 

Άξζξν  62. 

 

Ηζρύο ηεο απόθαζεο ηνπ πνιηηηθνύ δηθαζηεξίνπ γηα πξνδηθαζηηθά 

δεηήκαηα. 

 

Απφθαζε ηνπ πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ γηα δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

πνηληθή δίθε δελ δεζκεχεη ηνλ πνηληθφ δηθαζηή, απνηειεί φκσο γη’ απηφλ 

ζηνηρείν πνπ ην εθηηκά ειεχζεξα καδί κε ηηο άιιεο απνδείμεηο (άξζξα 177 

θαη 178).
 

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 59 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.4267/2014          

(Α΄- 137).  
2
 Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 59 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.3875/2010 (Α΄- 158).  
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Σ Ρ Η Σ Ο     Σ Μ Ζ Μ Α  

 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 
 

Π Ρ Χ Σ Ο     Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Ννκηκνπνίεζε – Αξκνδηόηεηα. 

 

Άξζξν  63. 

Δλεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε. 

 

«Ζ πνιηηηθή αγσγή γηα ηελ απνδεκίσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε απφ 

ην έγθιεκα θαη γηα ηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή 

ςπρηθήο νδχλεο κπνξεί λα αζθεζεί ζην πνηληθφ δηθαζηήξην απφ ηνπο 

δηθαηνπκέλνπο ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, εθαξκφδεηαη δε αλαιφγσο 

ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 340».
1
  «Χο ηέινο πνιηηηθήο αγσγήο, κε πνηλή 

ην απαξάδεθην απηήο, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ δέθα (10) επξψ,
2
 πνπ 

θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ είηε θαηά ηελ 

πξνδηθαζία είηε θαηά ηελ θχξηα δηαδηθαζία θαη θαιχπηεη ηελ παξάζηαζε 

ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληα κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο. Σν 

χςνο ηνπ αλσηέξσ ηέινπο αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο».
2
  

 

Άξζξν  64. 

Παζεηηθή λνκηκνπνίεζε. 

 

1. Ζ πνιηηηθή αγσγή αζθείηαη ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη, αλ 

ππάξρεη πεξίπησζε, ελαληίνλ θαη ηνπ αζηηθψο ππεπζχλνπ ή ελαληίνλ ησλ 

λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο.  

«2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 89 παξ.1, φηαλ απφ 

δηάηαμε λφκνπ ε ππνρξέσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ή ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο ή ηεο ςπρηθήο νδχλεο, πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ηξίην αζηηθψο ππεχζπλν, ν, θαηά ην άξζξν 63, 

λνκηκνπνηνχκελνο ζε άζθεζε πνιηηηθήο αγσγήο κπνξεί λα παξαζηεί σο 

πνιηηηθψο ελάγσλ θαηά ηνπ θαηεγνξνχκελνπ πξνο ππνζηήξημε ηεο 

θαηεγνξίαο θαη κφλν. Ζ ζρεηηθή δήισζε κπνξεί λα γίλεη ηφζν θαηά ηελ 

πξνδηθαζία φζν θαη ζην αθξναηήξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 84».
3
  

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 63 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.4274/2014 (Α΄- 147).  

 

2
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πνπ πξνζηέζεθαλ ζην άξζξν 63 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 

λ.3346/2005 (Α΄-140), αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.3659/2008 (Α΄- 77).  Με 

ηελ 123827 απφ 23-12-2010 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Β΄- 1991), ην ζρεηηθφ παξάβνιν αλαπξνζαξκφζηεθε ζε πελήληα (50) επξψ. 
 

3
 Ζ παξ. 2 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 64 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88).  
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Άξζξν  65. 

 

Δμνπζία ηνπ πνηληθνύ δηθαζηεξίνπ ζηελ πνιηηηθή αγσγή. 

 

1. Σν πνηληθφ δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ πνιηηηθή 

αγσγή φηαλ απνθαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα γίλεη δίσμε ή απαιιάζζεη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνλ θαηεγνξνχκελν.  

 

2. Σν πνηληθφ δηθαζηήξην πνπ εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή αγσγή είλαη 

ππνρξεσκέλν λα απνθαζίδεη γη’απηήλ. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα ηελ 

παξαπέκςεη ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα γηα φζα θεθάιαηα θξίλεη ηελ 

απαίηεζε αλεθθαζάξηζηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δεηνχκελν πνζφ 

ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε ρηιηάδεο δξαρκέο. Σν πνηληθφ δηθαζηήξην 

απνθαζίδεη ειεχζεξα ζε θάζε πεξίπησζε πνπ εθδηθάδεη ππφζεζε 

απνδεκίσζεο.  

 

3. Σν θαζνξηδφκελν ζηελ παξ. 2 φξην ησλ απαηηήζεσλ απνδεκίσζεο 

ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο πνπ πεγάδνπλ απφ ην έγθιεκα κπνξεί λα 

απμνκεηψλεηαη κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο. 

 

Άξζξν  66. 

 

Πνιηηηθή αγσγή εθθξεκήο ζε πνιηηηθό δηθαζηήξην. 

 

1. Ζ πνιηηηθή αγσγή πνπ έρεη αζθεζεί ζε πνιηηηθφ δηθαζηήξην 

κπνξεί λα εηζαρζεί ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, αλ δελ εθδφζεθε νξηζηηθή 

απφθαζε κε ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία.  

 

2. Αλ ν πνιηηηθψο ελάγσλ αζθήζεη απηφ ην δηθαίσκα, δελ κπνξεί λα 

ζπλερίζεη ηε δίθε ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 65.  

 

3. Ο πνηληθφο δηθαζηήο απνθαζίδεη θαη γηα ηα έμνδα πνπ έρνπλ γίλεη 

ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. 
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Άξζξν  67. 

 

Πόηε απαγνξεύεηαη ε λέα άζθεζε πνιηηηθήο αγσγήο. 

 

1. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο θαηαδηθάζηεθε, ε πνιηηηθή αγσγή πνπ 

θξίζεθε ήδε απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην δελ κπνξεί πηα λα αζθεζεί ζην 

πνιηηηθφ παξά κφλν γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δεκηψλ πνπ γελλήζεθαλ κεηά 

ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε.  

 

2. Μπνξεί φκσο ε πνιηηηθή αγσγή λα ζπλερηζηεί ζην πνιηηηθφ 

δηθαζηήξην ζηελ πεξίπησζε πνπ ηελ παξέπεκςε ην πνηληθφ (άξζξν 65 

παξ.2), θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη εηδηθά ζην λφκν. 

 

Άξζξν  68. 

 

Άζθεζε θαη δηαηύπσζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο. 

 

1. Δθείλνο πνπ έρεη ην δηθαίσκα πνιηηηθήο αγσγήο κπνξεί πάληνηε 

λα επηδηψμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ γηα απνδεκίσζε ζην 

πνηληθφ δηθαζηήξην θαη ζην αθξναηήξην σζφηνπ αξρίζεη ε απνδεηθηηθή 

δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 63 θαη 64, αλ έρεη επηδψζεη δηθφγξαθν 

ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξν 167.  

 

2. Καη’ εμαίξεζε, εθείλνο πνπ θαηά ηνλ αζηηθφ θψδηθα δηθαηνχηαη 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε εμαηηίαο εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο κπνξεί 

λα ππνβάιιεη ηελ απαίηεζή ηνπ ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, σζφηνπ αξρίζεη ε 

απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο έγγξαθε πξνδηθαζία.  

 

3. Σν φηη ν πνιηηηθψο ελάγσλ δελ έρεη εκθαληζηεί θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο δελ δηθαηνινγεί ζε θακηά πεξίπησζε 

αλαβνιή ηεο δίθεο. Ο πνιηηηθψο ελάγσλ πνπ δελ έρεη εκθαληζηεί δελ 

θσιχεηαη απφ απηφλ θαη κφλν ην ιφγν λα θέξεη ηελ αγσγή ηνπ ζην 

πνιηηηθφ δηθαζηήξην
.
 αιιά θαη ζην πνηληθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα ηελ 

ππνζηεξίμεη, αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αλαβιήζεθε ε ζπδήηεζε ηεο 

ππφζεζεο. 
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4. Ο πνιηηηθψο ελάγσλ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ λα 

απνβιεζεί απφ ηελ πoηληθή δηαδηθαζία, αλ, παξφιν πνπ εκθαλίζηεθε 

έγθαηξα, απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
. 

ζηελ πεξίπησζε 

απηή κπνξεί λα θέξεη ηελ αγσγή ηνπ ζην πνιηηηθφ δηθαζηήξην. 

 

Άξζξν   69. 

 

Παξαίηεζε από ηελ πνιηηηθή αγσγή. 

 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ν πνιηηηθψο ελάγσλ κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηελ αγσγή ηνπ, 

ηεξψληαο ηηο δηαηππψζεηο ησλ άξζξσλ 83 θαη 84.  

 

2. Ζ δήισζε παξαίηεζεο πνπ γίλεηαη πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε 

δεκηνπξγεί απνηειέζκαηα, θαη αλ αθφκε δελ επηδνζεί ζηνλ θαηεγνξνχκελν
.
 

φπνηνο φκσο παξαηηείηαη  είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξψζεη ηα έμνδα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ παξάιεηςε ηεο επίδνζεο. 

 

Άξζξν  70. 

 

Άζθεζε πνιηηηθήο αγσγήο από ηνλ εηζαγγειέα. 

 

Ζ πνιηηηθή αγσγή ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία κπνξεί λα θηλεζεί απφ 

ηνλ εηζαγγειέα φηαλ ν δεκησκέλνο είλαη αλίθαλνο επεηδή πάζρεη απφ 

ςπρηθή αζζέλεηα θαη δελ έρεη αληηπξφζσπν λφκηκα δηνξηζκέλν ή φηαλ 

δεκηψζεθε ην Γεκφζην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθαξκφδεηαη αλάινγα ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 65 (ην νξζφ  είλαη 68) παξ.2. 
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο  

 

Άξζξν  71. 

 

Απαηηήζεηο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ αζσώζεθε. 

 

1. Ο θαηεγνξνχκελνο πνπ αζσψζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε 

δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ακέζσο θαη πξνθνξηθά ζην πνηληθφ δηθαζηήξην ηηο 

απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ ην κελπηή ή απφ απηφλ πνπ ππέβαιε ηελ έγθιεζε 

γηα απνδεκίσζε θαη έμνδα, θαη φηαλ αθφκε δελ παξέζηε σο πνιηηηθψο 

ελάγσλ. Σν δηθαζηήξην απνθαίλεηαη, αθνχ αθνχζεη απηφλ πνπ ππέβαιε ηελ 

αίηεζε θαη ην κελπηή ή ηνλ εγθαινχληα. Αλ ν κελπηήο ή απηφο πνπ 

ππέβαιε ηελ έγθιεζε δελ είλαη παξψλ, ην δηθαζηήξην παξαπέκπεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ αζσψζεθε ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα. 

Αλ εκθαλίζηεθε ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο, απνρψξεζε φκσο θαηφπηλ θαη 

δελ είλαη παξψλ θαηά ηελ πξνβνιή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

ζεσξείηαη φηη δηθάδεηαη ζαλ λα ήηαλ παξψλ.  

 

2. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 65 (ην νξζφ είλαη 68) παξ. 2 εθαξκφδεηαη 

αλάινγα θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε. 
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ΓΗΑΓΗΚΟΗ ΣΖΝ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΖ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Καηεγνξνύκελνη. 

 

«Άξζξν  72.
1
 

 

Ηδηόηεηα θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Σελ ηδηφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ηελ απνθηά εθείλνο ελαληίνλ ηνπ 

νπνίνπ ν εηζαγγειέαο άζθεζε ξεηά ηελ πνηληθή δίσμε θαη εθείλνο ζηνλ 

νπνίν ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο αλάθξηζεο απνδίδεηαη ε αμηφπνηλε 

πξάμε». 

 

Άξζξν  73.  

 

Γηάξθεηα θαη παύζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Ο θαηεγνξνχκελνο δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηά ηνπ σζφηνπ εθδνζεί 

ακεηάθιεην απαιιαθηηθφ βνχιεπκα ή ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή ή 

αζσσηηθή απφθαζε θαη ηελ απνθηά εθ λένπ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 

57 παξ. 2.  

 

Άξζξν 74. 

 

Αηηήζεηο ηνπ θξαηνύκελνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Οη αηηήζεηο θαη νη δειψζεηο ηνπ θξαηνχκελνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

ππνβάιινληαη κε έγγξαθν, πνπ παξαδίδεηαη ζην δηεπζπληή ηνπ 

θαηαζηήκαηνο φπνπ θξαηείηαη, θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε
.
 θαηφπηλ 

θαηαρσξίδνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν θαη δηαβηβάδνληαη ακέζσο ζηελ αξκφδηα 

αξρή
. 
σο πξνο ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηνπο νη αηηήζεηο θαη νη δειψζεηο 

ζεσξνχληαη ζαλ λα είραλ παξαιεθζεί απεπζείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 72 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄-140).  
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Άξζξν  75. 

 

Αδπλακία λα βεβαησζεί ε ηαπηόηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Ζ αδπλακία λα βεβαησζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κε ην 

φλνκά ηνπ ή κε ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ή κε ηηο άιιεο ηδηφηεηεο δελ 

εκπνδίδεη ηελ εμέιημε ηεο πνηληθήο δίσμεο, αλ είλαη απνδεδεηγκέλν φηη 

απηφο είλαη ην πξφζσπν ζην νπνίν απνδίδεηαη ε αμηφπνηλε πξάμε. 

 

Άξζξν  76. 

 

Φεπδέο όλνκα ή ςεπδείο ηδηόηεηεο. 

 

Αλ ν θαηεγνξνχκελνο αλαθέξζεθε κε ςεπδέο φλνκα ή ςεπδείο 

ηδηφηεηεο, δηαηάζζεηαη ε δηφξζσζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 564 παξ. 2 θαη 

145 ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δίθεο ή θαη θαηά ηελ εθηέιεζε. 

 

Άξζξν  77. 

 

Ακθηβνιίεο γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

1. Αλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο φηη ην πξφζσπν πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ 

αλάθξηζε ή ζην αθξναηήξην είλαη πξάγκαηη ην δησθφκελν, ν αλαθξηηήο ή 

ην δηθαζηήξην ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξνρσξνχλ απφ κφλνη ηνπο 

ζηε βεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο θάζε απνδεηθηηθφ κέζν. 

ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφ λα αλαζηαιεί ε πνηληθή δηαδηθαζία γηα 

ην πξφζσπν απηφ, σζφηνπ βεβαησζεί ε ηαπηφηεηά ηνπ.  

 

2. Αλ ε ηαπηφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί, 

βεβαηψλεηαη ην γεγνλφο απηφ ζηελ απφθαζε θαη ηαπηφρξνλα δηαηάζζεηαη ε 

απφιπζε εθείλνπ πνπ έρεη ζπιιεθζεί ή πνπ θξαηείηαη πξνζσξηλά, σζφηνπ 

εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα. Ο δηθαζηήο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, κπνξεί 

λα επηβάιεη ζηνλ απνιπφκελν ηελ θαηαβνιή εγγχεζεο ή άιινπο φξνπο. Γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ θαηάζεζε θαη ηελ ηχρε ηεο εγγχεζεο θαη ησλ άιισλ 

φξσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 294 παξ. 3, 296, 297, 301, 

302, 303 θαη 304.  

 

3. Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηα δηαηάζζεη ν αλαθξηηήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο. 
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Άξζξν  78. 

 

Εήηεκα ηαπηόηεηαο ζηνλ Άξεην Πάγν. 

 

 Αλ νη ακθηβνιίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα δεκηνπξγεζνχλ γηα πξψηε 

θνξά ζηνλ Άξεην Πάγν, δηαηάζζεηαη απηεπαγγέιησο εμέηαζε
.
 ε εμέηαζε 

ελεξγείηαη απφ ην εθεηείν πνπ νξίδεη ν Άξεηνο Πάγνο θαη πνπ απνθαίλεηαη 

ακεηάθιεηα γηα ηελ ηαπηφηεηα.  

 

Άξζξν  79. 

 

Πιάλε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

 Όηαλ πξνθχςεη ζαθψο φηη ε δηαδηθαζία ζηξέθεηαη ελαληίνλ 

θαηεγνξνπκέλνπ απφ πιάλε σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, ν 

δηθαζηήο απνθαίλεηαη φηη ε πνηληθή δίσμε ζεσξείηαη ζαλ λα κελ έγηλε.  

 

Άξζξν  80. 

 

Φπρηθή αζζέλεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

          1. Όηαλ ν θαηεγνξνχκελνο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε δηαηάξαμεο ησλ 

πλεπκαηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ, ην δηθαζηήξην, αλ δελ πξφθεηηαη λα εθδψζεη 

αζσσηηθή απφθαζε, δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο. Αλ ν 

θαηεγνξνχκελνο ηειεί ζε πξνζσξηλή θξάηεζε, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε δηθαζηηθφ ςπρηαηξείν θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνην, ζε άιιν ςπρηαηξείν, θαηά πξνηίκεζε 

δεκφζην.  

 

          2. Γηα ηε βεβαίσζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

δηαηάζζεηαη πξνεγνπκέλσο πξαγκαηνγλσκνζχλε (άξζξν 200).  

 

          3. Αλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη πξηλ απφ ην ηέινο ηεο αλάθξηζεο, 

ηα παξαπάλσ ηα δηαηάζζεη ν αλαθξηηήο, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη απφ ην ιφγν 

απηφ ζηελ ελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ γηα ηε βεβαίσζε ηνπ 

εγθιήκαηνο.  
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          4. Αλ δηαηαρζεί αλαζηνιή, ε πνιηηηθή αγσγή κπνξεί λα αζθεζεί ζηα 

πνιηηηθά δηθαζηήξηα.  

  

           5. Ζ εμαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο, αλ πάςνπλ λα ππάξρνπλ νη 

ιφγνη ηεο αλαζηνιήο, δηαηάζζεηαη απφ ην δηθαζηήξην ή ηνλ αλαθξηηή 

ζχκθσλα κε ηηο δηαθξίζεηο ησλ παξ. 1 θαη 3. 

 

Άξζξν  81. 

 

Ακθηβνιίεο γηα ην ζάλαην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

          1. Αλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην ζάλαην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

δηαηάζζεηαη ε αλαβνιή ηεο δηαδηθαζίαο σζφηνπ βεβαησζεί φηη ν 

θαηεγνξνχκελνο βξίζθεηαη ζηε δσή, νπφηε ε δηαδηθαζία αξρίδεη εθ λένπ. Ζ 

αλαβνιή φκσο απηή δελ εκπνδίδεη λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο αλαθξηηηθέο 

πξάμεηο γηα λα βεβαησζεί ην έγθιεκα.  

 

           2. Αλ εμαθξηβσζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 77 θαη 78 πσο 

απφ πιάλε έγηλε δεθηφ φηη ν θαηεγνξνχκελνο δελ δεη, ε απφθαζε λα πάςεη 

ε πνηληθή δίσμε (άξζξα 309 παξ.1 ζηνηρ. β', 310 παξ. 1 θαη 370 ζηνηρ. β') 

ζεσξείηαη ζαλ λα κελ εθδφζεθε. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ παχζε ηεο πνηληθήο δίσμεο έσο ηελ επαλάιεςή ηεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα γηα αλαζηνιή ηεο 

παξαγξαθήο. 
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Πνιηηηθώο ελάγνληεο. 

 

Άξζξν  82. 

 

Γήισζε παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο. 

 

          1. Όπνηνο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη ηελ πνιηηηθή αγσγή ζην 

πνηληθφ δηθαζηήξην (άξζξν 63) κπνξεί λα δειψζεη φηη παξίζηαηαη σο 

πνιηηηθψο ελάγσλ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία.  

 

          2. Οη αλήιηθνη θαη φζνη άιινη αλίθαλνη παξίζηαληαη κε ηνπο 

λφκηκνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

αζηηθνχ θψδηθα.  

  

          3. Ζ δήισζε παξάζηαζεο ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο δελ αλαπιεξψλεη 

ηελ έγθιεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πνηληθή 

δίσμε (άξζξ. 50). 

 

Άξζξν  83. 

 

Γηαηππώζεηο ηεο δήισζεο. 

 

         1. «Ζ δήισζε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο γίλεηαη είηε ζηελ έγθιεζε 

είηε κε άιιν έγγξαθν έσο ηελ πεξάησζε ηεο αλάθξηζεο (άξζξ. 308) πξνο 

ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα απηνπξνζψπσο είηε απφ πιεξεμνχζην πνπ έρεη 

έγγξαθε πιεξεμνπζηφηεηα, εηδηθή ή γεληθή, ε νπνία έρεη δνζεί θαηά ην 

άξζξν 42 παξ. 2 εδάθ. β' θαη γ'. Καηά ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο 

ζπληάζζεηαη έθζεζε, ζηελ νπνία πξνζαξηάηαη θαη ην έγγξαθν ηεο 

πιεξεμνπζηφηεηαο».
1
 Σέινο, ε δήισζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζ’ απηφλ πνπ 

ελεξγεί ηελ αλάθξηζε, αθφκε θαη θαηά ην ρξφλν πνπ εμεηάδεηαη σο 

κάξηπξαο ν δεκησκέλνο.  

 

         2. Ζ παξάιεηςε ηεο δήισζεο ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο δελ επεξεάδεη 

ην δηθαίσκά ηνπ λα αζθήζεη ηελ πνιηηηθή αγσγή ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 68.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 83 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ.1653/1986 (Α΄- 173).  
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Άξζξν  84. 

 

Πεξηερόκελν ηεο δήισζεο. 

 

          Ζ δήισζε είλαη απαξάδεθηε, αλ δελ πεξηέρεη ζπλνπηηθή έθζεζε ηεο 

ππφζεζεο γηα ηελ νπνία παξίζηαηαη θάπνηνο σο πνιηηηθψο ελάγσλ, ηνπο 

ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο παξάζηαζεο, θαζψο θαη 

ην δηνξηζκφ αληηθιήηνπ ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ αλ απηφο πνπ θάλεη ηε 

δήισζε δελ δηακέλεη κφληκα εθεί. ηνλ αληίθιεην κπνξνχλ λα γίλνληαη 

φιεο νη επηδφζεηο θαη νη θνηλνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηθψο 

ελάγνληα. «Σελ ππνρξέσζε δηνξηζκνχ αληηθιήηνπ ζηελ πην πάλσ 

πεξίπησζε έρεη ν αδηθεζείο θαη φηαλ εγείξεη αγσγή ή ππνβάιιεη απαίηεζε 

ζην πνηληθφ δηθαζηήξην (άξζξν 68 παξ.1 θαη 2). Ο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο 

ηνπ αδηθεζέληνο πνπ έρεη δηνξηζζεί λφκηκα θαη έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ 

πξνδηθαζία ή ζην αθξναηήξην είλαη θαη αληίθιεηνο».
1
 

 

Άξζξν   85. 

 

Αληηξξήζεηο θαηά ηεο παξάζηαζεο. 

 

Ο θαηεγνξνχκελνο θαη ν αζηηθψο ππεχζπλνο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

αληηξξήζεηο θαηά ηεο δήισζεο λα παξαζηεί πνιηηηθή αγσγή, θαη πάλησο 

πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ βνπιεχκαηνο.  

 

Άξζξν  86. 

 

Γηαηππώζεηο ησλ αληηξξήζεσλ θαη ζρεηηθή απόθαζε. 

 

          1. Σν έγγξαθν κε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή ηνπ 

αζηηθψο ππεπζχλνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο ζηεξίδνπλ, 

παξαδίδεηαη ζην γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο, θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε. Γηα 

ηηο αληηξξήζεηο απνθαζίδεη ην ζπκβνχιην ακεηάθιεηα
.
 αλ ε πξνβνιή ηνπο 

έγηλε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ εηζαγγειέα γηα ηελ νπζία ηεο 

ππφζεζεο, ην ζπκβνχιην απνθαζίδεη κε ην βνχιεπκα πνπ εθδίδεη γη’ απηήλ.  

 

          2. Οη αληηξξήζεηο δελ εκπνδίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο αλάθξηζεο.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζην άξζξν 84 κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1653/1986 

(Α΄- 173).  
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Άξζξν  87. 

 

Απηεπάγγειηε απνβνιή. 

 

 Ζ δήισζε γηα ηελ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο κπνξεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πξνδηθαζίαο λα θεξπρζεί απαξάδεθηε απφ ην 

ζπκβνχιην χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ή θαη απηεπαγγέιησο.  

 

Άξζξν  88. 

 

Απνηειέζκαηα ηεο απνβνιήο. 

 

          1. Ο πνιηηηθψο ελάγσλ, ηνπ νπνίνπ ε παξάζηαζε έρεη θεξπρζεί 

απαξάδεθηε, δελ θσιχεηαη λα αζθήζεη ηελ αγσγή ηνπ ζην πνηληθφ 

δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ θαηεγνξία.  

 

          2. Αλ ν πνιηηηθψο ελάγσλ απνβιεζεί, παξακέλνπλ ηζρπξέο φιεο νη 

πξάμεηο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνβνιή ηνπ θαη ζηηο 

νπνίεο ηπρφλ παξεπξηζθφηαλ.  

 

         3. Σν πνηληθφ δηθαζηήξην απνθαζίδεη γηα ηα έμνδα πνπ πξνθάιεζε ε 

παξάζηαζε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο πνπ απνβιήζεθε. Σν ίδην δηθαζηήξην 

κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ αληηδίθσλ ηνπ 

πνιηηηθψο ελάγνληνο, εθηφο αλ απηή δελ είλαη εθθαζαξηζκέλε.  
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Αζηηθώο ππεύζπλνη. 

 

Άξζξν  89. 

 

Κιήηεπζε. 

 

1. Αλ ν πνιηηηθψο ελάγσλ ζέιεη λα θιεηεχζεη ζην πνηληθφ 

δηθαζηήξην θαη ηνλ αζηηθψο ππεχζπλν γηα ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο, 

ηνλ θαιεί ζηελ πνηληθή δίθε επηδίδνληάο ηνπ θαη ηελ θιήζε θαη ην 

δηθφγξαθν ηεο πνιηηηθήο αγσγήο θαηά ην άξζξν 68 παξ. 1. Ζ θιήζε πξέπεη 

λα πεξηέρεη θαη ηα ζηνηρεία ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ αζηηθψο ππεπζχλνπ
.
 

αιιηψο, είλαη άθπξε. Ο δεκησκέλνο απαηηεί θαηά ην άξζξν 68 παξ. 2 ηελ 

πιεξσκή ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ αζηηθψο ππεχζπλν, αλ 

ηνλ θιεηεχζεη ζηελ πνηληθή δίθε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπδήηεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο. Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο επηδίδεηαη αληίγξαθν ηεο θιήζεο ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαη 

ζηνλ εηζαγγειέα κέζα ζηηο ίδηεο πξνζεζκίεο θαη κε ηηο ίδηεο δηαηππψζεηο.  

 

2. Ο εηζαγγειέαο θαιεί απηεπαγγέιησο ζηελ πνηληθή δίθε ηνλ 

αζηηθψο ππεχζπλν γηα ηελ πιεξσκή ησλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ θαη εμφδσλ κε 

ηηο ίδηεο δηαηππψζεηο θαη κέζα ζηηο ίδηεο πξνζεζκίεο πνπ θαιεί ηνλ 

θαηεγνξνχκελν. Ζ θιήζε πξέπεη λα αλαθέξεη ην άξζξν ηνπ λφκνπ ζην 

νπνίν βαζίδεηαη ε αζηηθή ηνπ επζχλε. ηελ θχξηα αλάθξηζε ν αζηηθψο 

ππεχζπλνο θαιείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 90.  

 

3. Καη ν θαηεγνξνχκελνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαιιαγεί απφ ηελ 

πνηληθή επζχλε κπνξεί λα θιεηεπηεί ζχκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 σο 

αζηηθψο ππεχζπλνο γηα ηελ πξάμε ησλ ζπγθαηεγνξνπκέλσλ ηνπ.  

 

4. Ο εηζαγγειέαο κπνξεί λα θιεηεχζεη ηνλ αζηηθψο ππεχζπλν γηα ηηο 

απνδεκηψζεηο θαη ηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε κφλν φηαλ αζθεί ηελ πνιηηηθή 

αγσγή θαηά ην άξζξν 70. Ζ θιήηεπζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ.  

 

5. Ο αζηηθψο ππεχζπλνο κφιηο θιεηεπζεί απνθηά ηελ ηδηφηεηα 

δηαδίθνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία (άξζξα 96 θ.ε.). 
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Άξζξν  90. 

 

Γηαηππώζεηο θιήηεπζεο θαηά ηελ αλάθξηζε. 

 

Ζ θιήηεπζε ηνπ αζηηθψο ππεχζπλνπ γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνηλψλ θαη εμφδσλ ζηε θχξηα αλάθξηζε γίλεηαη απφ ηνλ 

αλαθξηηή κε αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα. Ζ θιήζε πεξηέρεη φζα νξίδνληαη ζηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 89 θαη επηδίδεηαη θαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν.  

 

Άξζξν  91. 

 

Παξέκβαζε ηνπ αζηηθώο ππεπζύλνπ. 

 

         1. Ο αζηηθψο ππεχζπλνο κπνξεί πάληνηε λα παξέκβεη εθνπζίσο ζηελ 

πνηληθή δίθε.  

 

         2. Ζ παξέκβαζε είλαη δεθηή σο ηελ έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Μπνξεί επίζεο λα γίλεη θαη θαηά ηελ πξνδηθαζία, κφλν φκσο 

φηαλ ελεξγείηαη θχξηα αλάθξηζε.  

 

Άξζξν  92. 

 

Γηαηππώζεηο ηεο παξέκβαζεο. 

 

          1. Ζ παξέκβαζε γίλεηαη κε γξαπηή ή πξνθνξηθή δήισζε ή θαη απφ 

πιεξεμνχζην, πνπ έρεη εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα, ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα 

ή ζηνλ αλαθξηηή πνπ δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε, θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε. Ζ 

παξέκβαζε επηδίδεηαη κε ηε θξνληίδα εθείλνπ πνπ παξεκβαίλεη ζηνπο 

άιινπο δηαδίθνπο θαη ζηνλ εηζαγγειέα, αλ δελ αζθήζεθε ελψπηφλ ηνπ.  

 

          2. Αλ ε δήισζε γίλεη ζην αθξναηήξην θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά 

απφ ην γξακκαηέα.  

 

          3. Καηά ηα ινηπά πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 84. «Αλ 

ν αζηηθψο ππεχζπλνο πνπ έρεη θιεηεπζεί ή παξέκβεη έρεη θαηνηθία ή 

δηακνλή ζηελ αιινδαπή, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ ζηνηρ. ε΄ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273. Σελ θαηά ην ζηνηρ. δ΄ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

ππφκλεζε νθείιεη λα θάλεη ν εηζαγγειέαο ή ν αλαθξίλσλ ή ν δηεπζχλσλ ηε 

ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην, θαηά πεξίπησζε».
1
 

 

 

                                                           
1
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 92 κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ.1653/1986 (Α΄- 173).  
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Άξζξν  93. 

 

Αλ παξαηηεζεί ν πνιηηηθώο ελάγσλ. 

 

Ζ θιήηεπζε ηνπ αζηηθψο ππεπζχλνπ γηα ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκησκέλνπ δελ έρεη απνηειέζκαηα, αλ ν 

πνιηηηθψο ελάγσλ απνβιεζεί ή παξαηηεζεί απφ ηελ αγσγή ηνπ ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 86 θαη 69.  

 

Άξζξν  94. 

 

Απνβνιή ηνπ αζηηθώο ππεπζύλνπ. 

 

Όπνηνο θιεηεχζεθε ή έθαλε παξέκβαζε σο αζηηθψο ππεχζπλνο 

κπνξεί λα απνβιεζεί απφ ηελ πνηληθή δηαδηθαζία κε αίηεζε δηθή ηνπ ή ηνπ 

εηζαγγειέα ή ησλ δηαδίθσλ ή θαη απηεπαγγέιησο απφ ην δηθαζηήξην ή απφ 

ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο.  

 

Άξζξν  95. 

 

Γηαηππώζεηο γηα ηελ αίηεζε απνβνιήο θαη αληηξξήζεηο. 

 

          1. Ζ αίηεζε απνβνιήο ηνπ αζηηθψο ππεπζχλνπ πνπ ππνβάιιεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

Καηαηίζεηαη ζηνλ αλαθξηηή, εθηφο αλ έρεη πεξαησζεί ε αλάθξηζε, νπφηε 

θαηαηίζεηαη ζηνλ εηζαγγειέα.  

 

          2. Μέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ε αίηεζε επηδίδεηαη ζ’ 

απηφλ πνπ πξνθάιεζε ηελ θιήηεπζε ή έθαλε ηελ παξέκβαζε.  

 

          3. Καηά ηεο αίηεζεο απνβνιήο κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ αληηξξήζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 85-88.  
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Σ Δ Σ Α Ρ Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Γηθαηώκαηα ησλ δηαδίθσλ. 

 

Άξζξν  96.
 

 

«Γηνξηζκόο θαη αξηζκόο ζπλεγόξσλ θαη δηαδίθσλ».
1
 

 

«1».
1
 Κάζε δηάδηθνο δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεηαη ή λα 

ζπκπαξίζηαηαη ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία κε πεξηζζφηεξνπο απφ δχν 

ζπλεγφξνπο ζηελ πξνδηθαζία θαη ηξεηο ζην αθξναηήξην.  

 

«2.
 
Ο δηνξηζκφο ζπλεγφξνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή άιινπ δηαδίθνπ 

γίλεηαη: α) κε πξνθνξηθή δήισζε πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά ή ζηελ 

έθζεζε θαηά ηελ απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή ζηελ θαηάζεζε ηνπ 

δηαδίθνπ σο κάξηπξα ή β) κε έγγξαθε δήισζε θαηά ηηο δηαηππψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 42 παξ. 2 εδάθ. β΄ θαη γ΄.  Ο δηνξηζκφο παξέρεη ζην ζπλήγνξν ηελ 

εμνπζία λα εθπξνζσπεί ην δηάδηθν ζε φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πνηληθή ππφζεζε, εθηφο αλ ε πιεξεμνπζηφηεηα 

παξέρεηαη γηα νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο πξάμεηο απηέο. Ζ γεληθή 

πιεξεμνπζηφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ, εθ’ φζνλ απηφ 

κλεκνλεχεηαη ξεηά».
1
  

 

«Άξζξν  96Α. 

 

Πίλαθαο δηνξηζηέσλ ζπλεγόξσλ».
2
 

 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 96 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173). Με 

ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνζηέζεθε παξ. 2 ζην σο άλσ άξζξν, ελψ ην ηζρχνλ θείκελν ηνπ άξζξνπ αξηζκήζεθε 

σο παξ. 1.  
 

 

2
 Σν άξζξν 96 Α πνπ είρε πξνζηεζεί κε ην άξζξν 17 ηνπ λ.2721/1999 (Α΄- 112), θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3226/2004 (Α΄- 24).  
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Άξζξν  97. 

 

ε πνηέο πξάμεηο παξίζηαληαη νη δηάδηθνη. 

 

1. Οη δηάδηθνη έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη κε ζπλήγνξν ζε θάζε 

αλαθξηηηθή πξάμε, κε εμαίξεζε ηελ εμέηαζε ησλ καξηχξσλ θαη ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 219. Γη’ απηφ ην ζθνπφ πξνζθαινχληαη έγθαηξα νη δηάδηθνη λα 

παξεπξεζνχλ νη ίδηνη ή λα εθπξνζσπεζνχλ απφ ηνπο ζπλεγφξνπο ηνπο.  

 

2. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο θξαηείηαη, ζα πξέπεη λα πξνζαρζεί, εθηφο 

αλ ε πξνζαγσγή ηνπ δεκηνπξγεί δπζρέξεηεο. 

 

Άξζξν  98. 

 

Αδπλακία παξάζηαζεο. 

 

Αλ ε παξνπζία ησλ δηαδίθσλ δελ είλαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

δπλαηή, ε πξάμε ελεξγείηαη θαη ρσξίο απηνχο. Ύζηεξα φκσο απφ αίηεζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κπνξεί ε πξάμε λα αλαβιεζεί γηα άιιν ρξφλν αλ δελ 

βιάπηεηαη ε αλάθξηζε.  

 

Άξζξν 99. 

 

Δξσηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο. 

 

Οη δηάδηθνη πνπ παξίζηαληαη θαη νη ζπλήγνξνί ηνπο δηθαηνχληαη λα 

απεπζχλνπλ εξσηήζεηο θαη λα ππνβάιινπλ παξαηεξήζεηο, πνπ 

θαηαρσξίδνληαη κε αίηεζή ηνπο ζηελ έθζεζε.  

 

«Άξζξν  99Α
1
 

 

«1. Ο χπνπηνο ή ν θαηεγνξνχκελνο ελεκεξψλεηαη ακέζσο φζνλ 

αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζηα αθφινπζα δηθαηψκαηα : α) ην δηθαίσκα 

παξάζηαζεο κε ζπλήγνξν, β) ην δηθαίσκα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο 

δσξεάλ λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, γ) ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηεγνξία, δ) ην δηθαίσκα δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο θαη ε) ην δηθαίσκα 

ζησπήο.  

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 99Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.4236/2014 (Α΄- 33). 
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2. Ζ ελεκέξσζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 παξέρεηαη ζε απιή 

θαη θαηαλνεηή γιψζζα, πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ ππφπησλ ή θαηεγνξνπκέλσλ πνπ είλαη επάισηα 

πξφζσπα.  

 

3. ηνλ χπνπην ηέιεζεο πξάμεο ή ζηνλ θαηεγνξνχκελν, ν νπνίνο 

ζπιιακβάλεηαη ή θξαηείηαη, παξέρεηαη ακέζσο έγγξαθν ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηνπ επηηξέπεηαη λα ην δηαηεξεί ζηελ 

θαηνρή ηνπ θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ. Σν 

έγγξαθν απηφ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα 

δηθαηψκαηα : α) ην δηθαίσκα παξάζηαζεο κε ζπλήγνξν, β) ην δηθαίσκα θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο δσξεάλ λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, γ) ην δηθαίσκα 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία, δ) ην δηθαίσκα δηεξκελείαο θαη 

κεηάθξαζεο, ε) ην δηθαίσκα ζησπήο, ζη) ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην 

πιηθφ ηεο δηθνγξαθίαο, δ) ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ησλ πξνμεληθψλ αξρψλ 

θαη ελφο επηπιένλ πξνζψπνπ, ε) ην δηθαίσκα ζε επείγνπζα ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, ζ) ηνλ αλψηαην αξηζκφ σξψλ ή εκεξψλ θαηά ηηο νπνίεο ν 

θαηεγνξνχκελνο δχλαηαη λα ζηεξεζεί ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνηνχ 

πξνζαρζεί ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο θαη η) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πξνζβνιήο ηνπ λφκηκνπ ραξαθηήξα ηεο ζχιιεςεο ή ηεο 

θξάηεζεο.  

 

4. Σν σο άλσ έγγξαθν ζπληάζζεηαη ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα. 

Όηαλ απηφ δελ είλαη δηαζέζηκν ζηελ θαηάιιειε γιψζζα, ν χπνπηνο ή ν 

θαηεγνξνχκελνο ελεκεξψλεηαη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ πξνθνξηθά ζε 

γιψζζα πνπ θαηαλνεί. Σν ελ ιφγσ έγγξαθν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 

ρνξεγείηαη, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ζε γιψζζα πνπ ν χπνπηνο 

ή ν θαηεγνξνχκελνο θαηαλνεί».  

 

Άξζξν  100. 

 

Παξάζηαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κε ζπλήγνξν. 

 

1. Ο θαηεγνξνχκελνο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ απνινγία ηνπ θαη ζε 

θάζε εμέηαζή ηνπ, αθφκε θαη ζ’ απηήλ πνπ γίλεηαη ζε αληηπαξάζηαζε κε 

κάξηπξεο ή άιινπο θαηεγνξνπκέλνπο, λα παξίζηαηαη κε ζπλήγνξν. Γη’ 

απηφ ην ζθνπφ πξνζθαιείηαη εηθνζηηέζζεξηο ψξεο πξηλ απφ θάζε 

αλαθξηηηθή ελέξγεηα.  

 

2. Δπηηξέπεηαη ζχληκεζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, αλ απφ ηελ 

αλαβνιή δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο πνπ ε χπαξμή ηνπ βεβαηψλεηαη εηδηθά κε 

έθζεζε ηνπ αλαθξηηή ή ηνπ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ.  

 



ει. 68                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

3. Ο αλαθξηηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηνξίζεη απηεπαγγέιησο 

ζπλήγνξν, αλ ην δεηήζεη ξεηά ν θαηεγνξνχκελνο.  

 

4. ε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απαγνξεπζεί ε επηθνηλσλία ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ κε ην ζπλήγνξφ ηνπ. 

 

Άξζξν  101. 

 

Αλαθνίλσζε ησλ εγγξάθσλ ηεο αλάθξηζεο. 

 

«1. Ο αλαθξηηήο, κφιηο κεηά ηελ θιήηεπζή ηνπ εκθαληζζεί ή 

νδεγεζεί ζ’ απηφλ ν θαηεγνξνχκελνο γηα λα απνινγεζεί, ηνπ αλαθνηλψλεη 

ην πεξηερφκελν ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ θαη ησλ άιισλ εγγξάθσλ ηεο 

αλάθξηζεο. Δπηηξέπεηαη επίζεο ζηνλ θαηεγνξνχκελν λα κειεηήζεη ν ίδηνο ή 

ν ζπλήγνξφο ηνπ ην θαηεγνξεηήξην θαη ηα έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο. Με 

γξαπηή αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη κε δαπάλε ηνπ ρνξεγνχληαη ζε 

απηφλ αληίγξαθα ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηεο αλάθξηζεο».
1
 

 

2. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη ν αλαθξηηήο, θαη ηα ίδηα δηθαηψκαηα ν 

θαηεγνξνχκελνο, φηαλ θιεζεί μαλά ζε ζπκπιεξσκαηηθή απνινγία
. 
πάλησο 

κεηά ηo ηέινο ηεο αλάθξηζεο θαη πξνηνχ δηαβηβαζηεί ε απνινγία ζηνλ 

εηζαγγειέα (άξζξν 308 παξ. 1), θαιείηαη πάληνηε ν θαηεγνξνχκελνο λα 

κειεηήζεη φιε ηε δηθνγξαθία. Αλ φκσο ε αλάθξηζε εμαθνινχζεζε 

πεξηζζφηεξν απφ κήλα κεηά ηελ πξψηε ή θάζε κεηαγελέζηεξε απνινγία, 

δηθαηνχηαη ν θαηεγνξνχκελνο λα αζθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ κηα θνξά ην 

κήλα, θαη θάζε θνξά ν αλαθξηηήο ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε θάησ απφ ηελ 

απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

«3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, εθφζνλ δελ 

ζίγεηαη ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε, νη αξκφδηεο αξρέο, θαηά ηελ αλάθξηζε, 

πξναλάθξηζε ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, δελ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

ηκήκα ηνπ πιηθνχ, αλ απηή ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηε δσή ή 

ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα άιινπ πξνζψπνπ ή αλ ηέηνηα άξλεζε είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ζεκαληηθνχ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε πξφζβαζε ζα 

κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ή λα βιάςεη ζνβαξά 

ηελ εζληθή αζθάιεηα.
2
 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101

 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104).  

2
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 103 πξνζηέζεθε κε ην 12 ηνπ λ.4236/2014 (Α΄- 33).  
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4. Γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνλ θαηεγνξνχκελν, ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ζπληάζζεηαη έθζεζε ή γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηελ έθζεζε πνπ 

ζπληάζζεηαη αξκνδίσο.
1
 

 

5. Ο θαηεγνξνχκελνο ή ν ζπλήγνξφο ηνπ έρεη ην δηθαίσκα λα 

ππνβάιεη αληηξξήζεηο θαηά ηεο ελδερφκελεο παξάιεηςεο ή άξλεζεο ηεο 

αξκφδηαο αξρήο λα παξάζρεη ηηο θαηά ηα αλσηέξσ πιεξνθνξίεο. Ζ 

παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 236 Α εθαξκφδεηαη αλαιφγσο».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 Οη παξάγξαθνη 4 θαη 5 πξνζηέζεθαλ ζην άξζξν 101 κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.4236/2014 (Α΄- 33).  
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Άξζξν  102. 

 

Πξνζεζκία γηα ηελ απνινγία. 

 

1. Ο θαηεγνξνχκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξνζεζκία έσο 

ζαξάληα νθηψ ψξεο θαη δελ έρεη ππνρξέσζε λα απνινγεζεί πξηλ πεξάζεη ε 

πξνζεζκία.  

 

2. Ο αλαθξηηήο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Άξζξν  103. 

 

Δμήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ζηνλ θαηεγνξνύκελν. 

 

Ακέζσο κεηά ηε βεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ν 

αλαθξηηήο ηνπ εμεγεί κε ζαθήλεηα φια ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηά ηνπ
.
 

ζπληάζζεηαη έθζεζε γηα ηελ εμήγεζε θαη γηα ηελ απάληεζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ν νπνίνο θαη ππνγξάθεη ηελ έθζεζε. 

 

Άξζξν  104. 

 

Γηθαηώκαηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηελ πξναλάθξηζε. 

 

1. Σα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 100 παξ. 1, 2 θαη 4, 

101, 102 θαη 103 ηα έρεη ν θαηεγνξνχκελνο θαη ζηε πξναλάθξηζε. ηελ 

πεξίπησζε φκσο απηή δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηεξεζεί ε δηάηαμε ηεο 

δεχηεξεο πεξηφδνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 101.  

 

 «2. Όηαλ ελεξγείηαη πξναλάθξηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 243 

παξάγξαθνο 1, ν θαηεγνξνχκελνο κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 101 θαη 102 θαη λα ππνβάιεη εγγξάθσο ηελ 

απνινγία ηνπ εθπξνζσπνχκελνο απφ ζπλήγνξν, πνπ δηνξίδεηαη θαηά ην 

άξζξν 96 παξ. 2, εθηφο αλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε απηνπξφζσπε εκθάληζή 

ηνπ, θαηά ηελ θξίζε εθείλνπ πνπ ελεξγεί ηελ πξναλάθξηζε. Ο 

θαηεγνξνχκελνο εθπξνζσπνχκελνο δηα ηνπ ζπλεγφξνπ ππνρξενχηαη λα 

δειψζεη ηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ 

εδαθίσλ γ΄ θαη ε΄ηνπ άξζξνπ 273».
1
 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 2 πξνζηέζεθε  ζην άξζξν 104 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88).  
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 «Άξζξν  105.
1
 

 

Δμαίξεζε ζην απηόθσξν έγθιεκα. 

 

 Όηαλ ελεξγείηαη πξναλάθξηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 243 παξ. 2 

ηνπ παξφληνο, ε εμέηαζε γίλεηαη φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

273 θαη 274 θαη εθείλνο πνπ εμεηάδεηαη έρεη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 103 θαη 104.  

 Ζ θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμέηαζε είλαη άθπξε θαη 

δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Καηά ηα άιια εθαξκφδεηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31».  

 

«Άξζξν  106.
2
 

 

Δμαίξεζε γηα νξηζκέλα εγθιήκαηα». 

 

………………………………………………………………………………. 

 

Άξζξν   107. 

 

Γηθαηώκαηα ηνπ αζηηθώο ππεπζύλνπ. 

 

Ο αζηηθψο ππεχζπλνο έρεη φια ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηα αζθεί απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θιεζεί κε ηελ ηδηφηεηα 

απηή απφ ηνλ αλαθξηηή ή ηνλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν γηα λα εμεηαζηεί. Σα 

ίδηα δηθαηψκαηα αζθεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.  

 

Άξζξν  108. 

 

Γηθαηώκαηα ηνπ πνιηηηθώο ελάγνληνο. 

 

Ο πνιηηηθψο ελάγσλ έρεη επίζεο ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα άξζξα 101, 104, 105 θαη 106
.
 ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξεί λα ηα 

αζθήζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θαηεγνξνχκελνο ζα θιεζεί ζε απνινγία ή ζα 

εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ έληαικα ζχιιεςεο ή βίαηεο πξνζαγσγήο.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 105 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 παξ. 2 εδάθ. α΄ ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104).  

2
 Σν άξζξν 106 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 2 παξ. 2 εδάθ. β΄ ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104).  
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«Άξζξν  108Α.
1
 

 

Γηθαηώκαηα αλήιηθνπ ζύκαηνο πξνζβνιήο πξνζσπηθήο θαη γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο. 

 

 «Ο αλήιηθνο – ζχκα ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

323Α παξ. 4, 323Β εδάθην α΄, 324, 336, 337 παξάγξαθνη 3 θαη 4, 338, 339, 

342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351Α ηνπ Π.Κ., θαζψο θαη 

ζηα άξζξα 87 παξάγξαθνη 5 θαη 6 θαη 88 ηνπ λ.3386/2005 έρεη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 101, 104 θαη 105 θαη αλ 

αθφκε δελ παξίζηαηαη σο πνιηηηθψο ελάγσλ. 

 Δπίζεο, έρεη ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα 

εθηέιεζεο πνηλψλ γηα ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφιπζε ηνπ ππαηηίνπ, 

θαζψο θαη γηα ηηο άδεηεο εμφδνπ απφ ην θαηάζηεκα θξάηεζεο».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 108Α, φπσο  πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ.3625/2007 (Α΄- 290) θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3727/2008 (Α΄- 257), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

εθ λένπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.3875/2010 (Α΄- 158).    
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Π Δ Μ Π Σ Ο   Σ Μ Ζ Μ Α 

 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο  Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Αξκνδηόηεηα θαζ' ύιελ. 

 

Άξζξν  109. 

 

Μεηθηό νξθσηό δηθαζηήξην. 

 

 Σν κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην δηθάδεη ζε πξψην βαζκφ: «α) ηα 

θαθνπξγήκαηα, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

κνλνκειψλ θαη ηξηκειψλ εθεηείσλ»
 1
  θαη β) ηα πνιηηηθά πιεκκειήκαηα. 

 

«Άξζξν  110
2
 

 

Μνλνκειέο Δθεηείν 

 

 Σν κνλνκειέο εθεηείν δηθάδεη ηα πην θάησ εγθιήκαηα, εθηφο αλ ζην 

λφκν απεηιείηαη θαηά απηψλ ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο :  

 

 1)Σα θαθνπξγήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 308 Α, θαζψο θαη απηά ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 308 Β, 

εθφζνλ γηα ηα ηειεπηαία έρεη ζπληαρζεί πξαθηηθφ ζπλδηαιιαγήο.  

 

 2) Σα θαθνπξγήκαηα ησλ άξζξσλ 114 ηνπ λ.1892/1990 (Α΄ 101), 

66 ηνπ λ.2121/1993 (Α΄ 25) θαη 52 ηνπ λ.4002/2011 (Α΄ 180).  

 

 3) Σα θαθνπξγήκαηα ησλ λφκσλ 2725/1999 (Α΄121) θαη 3028/2002 

(Α΄ 153)».  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Ζ πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 109 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4055/2012     

(Α΄- 51).   
2
 Σν άξζξν 110 πνπ θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.969/1979, πξνζηέζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 29 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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«Άξζξν  111. 

 

Σξηκειέο Δθεηείν 

 

Σν ηξηκειέο εθεηείν δηθάδεη ηα αλαθεξφκελα ζηηο πην θάησ 

πεξηπηψζεηο θαθνπξγήκαηα, απφ ηα ππαγφκελα δε ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

κνλνκεινχο εθεηείνπ (άξζξν 110) εθείλα θαηά ησλ νπνίσλ ζην λφκν 

απεηιείηαη ε πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο :»
1
  

 «1. Σα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα 

ζρεηηθά κε ην λφκηζκα, ηα ππνκλήκαηα, ηελ ηδηνθηεζία, ηα πεξηνπζηαθά 

δίθαηα, ηελ ςεπδή βεβαίσζε ππαιιήινπ, λφζεπζε, απηζηία θαη ππεμαίξεζε 

ζηελ ππεξεζία, αλ ηειέζηεθαλ απφ πνιίηεο, άζρεηα κε ην πξφζσπν ηνπ 

παζφληα θαη ην πνζφ ηνπ νθέινπο ή ηεο δεκίαο, ή αλ ηειέζηεθαλ απφ 

ζηξαηησηηθνχο θαη ζηξέθνληαη νπσζδήπνηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δεκφζηνπ δηθαίνπ ή θαηά άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ εθείλα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 263α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη εθ’ φζνλ ην 

φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ 

πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε ζην Γεκφζην ή ζηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ «ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ (50.000.000) 

δξαρκψλ».»
2
 «Σα θαθνπξγήκαηα ηεο δσξνδνθίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 159, 235, 236 θαη 237 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ηα θαθνπξγήκαηα 

ηεο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηειεθσλεκάησλ θαη ηεο πξνθνξηθήο 

ζπλνκηιίαο ηνπ άξζξνπ 370 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα».
2
 «Σν θαθνχξγεκα 

ηνπ άξζξνπ 173 παξ. 2 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα ζπλαθή κε 

απηφ πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα, έζησ θαη αλ ηα ηειεπηαία 

ηηκσξνχληαη βαξχηεξα.»
2
 

«2.
 

Σα θαθνπξγήκαηα θινπήο, ππεμαίξεζεο θαη πιαζηνγξαθίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην ηξαηησηηθφ Πνηληθφ Κψδηθα, αλ ζηξέθνληαη 

νπσζδήπνηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ην φθεινο πνπ πέηπρε ή επηδίσμε κε 

απηά ν δξάζηεο ή ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε ή απεηιήζεθε θαηά ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ πην πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ «ησλ 

πελήληα εθαηνκκπξίσλ (50.000.000) δξαρκψλ».»
2
 

                                                           
1
 Ο ηίηινο θαη ε πξψηε πεξίνδνο ηνπ άξζξνπ 111 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
2
 Οη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 111 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1738/1987       

(Α΄- 200). Σα αλαθεξφκελα ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο πνζά αλαπξνζαξκφζηεθαλ κε ην άξζξν 2 παξ. 3 εδάθ. α΄ 

ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104). ηε ζπλέρεηα, ε παξ. 1 ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

λ.3674/2008 (Α΄- 136) θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.3772/2009 (Α΄- 112). Σέινο ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 111 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42). 
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3. Σν πνζφ ησλ 250.000 δξαρκψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 1 

θαη 2 ηνπ λ. 1608/1950 «πεξί απμήζεσο ησλ πνηλψλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

δηα ηνπο θαηαρξαζηάο ηνπ δεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λ.δ. 

790/70 «πεξί  ηξνπνπνηήζεσο  δηαηάμεσλ  ηνπ  Πνηληθνχ  Κψδηθνο θαη ηνπ 

Κψδηθνο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» θαη ην λ.495/1976 «πεξί φπισλ, 

εθξεθηηθψλ πιψλ θαη εθξεθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη άιισλ ηηλψλ πνηληθψλ 

δηαηάμεσλ», απμάλεηαη ζε «50.000.000 δξαρκέο»
1
. Σν φξην απηφ «ησλ 

50.000.000 δξαρκψλ»
1
 ηζρχεη είηε ν θαηεγνξνχκελνο είλαη πνιίηεο, είηε 

είλαη ζηξαηησηηθφο.  

  

4. Σα εγθιήκαηα ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ θαη 

ηξαπεδψλ.  

 

«5. Σα θαθνπξγήκαηα ηεο πεηξαηείαο, ηα θαθνπξγήκαηα θαηά ηεο 

αζθάιεηαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ή πδάηηλεο ζπγθνηλσλίαο ή ηεο αεξνπινΐαο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή ζε εηδηθνχο πνηληθνχο λφκνπο, 

ηα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 187 

θαη ζην άξζξν 187Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα ζπλαθή κε απηά 

πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα, έζησ θαη αλ ηα ηειεπηαία ηηκσξνχληαη 

βαξχηεξα απφ ηα σο άλσ θχξηα θαθνπξγήκαηα».
2
 

      

««6».
3
 Σα πιεκκειήκαηα ησλ δηθαζηψλ πνιηηηθήο, πνηληθήο θαη 

δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο θαη εηζαγγειέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξέδξσλ, ησλ εηξελνδηθψλ, εηδηθψλ πηαηζκαηνδηθψλ, ησλ κειψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ησλ παξέδξσλ, εηζεγεηψλ θαη δνθίκσλ 

εηζεγεηψλ ηνπ, ησλ κειψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ησλ παξέδξσλ, 

εηζεγεηψλ θαη δνθίκσλ εηζεγεηψλ ηνπ, ηνπ γεληθνχ επηηξφπνπ,  επηηξφπσλ 

θαη αληεπηηξφπσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηφ, θαζψο θαη ηνπ γεληθνχ 

επηηξφπνπ, επηηξφπσλ θαη αληεπηηξφπσλ επηθξαηείαο ζηα ηαθηηθά 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, ησλ δηθεγφξσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο».
3
 

  

 

                                                           
1
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ πνζά ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 111 αλαπξνζαξκφζηεθαλ κε ην άξζξν 2 παξ. 3 

εδάθ. β΄ ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104). 
2
 Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 111, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1897/1990   

(Α΄- 120) θαη ην άξζξν 4 ηνπ λ.2928/2001 (Α΄- 141), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.3251/2004 (Α΄- 127).  
3
 Ζ πξψελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 111 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1941/1991        

(Α΄-41). ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο παξ. 6 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.3904/2010 

(Α΄-218), αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 6 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ σο άλσ λφκνπ.  



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 77 

 ««7».
1
 Σηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ηξηκεινχο 

πιεκκειεηνδηθείνπ, θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην 

πξσηνδηθείν ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 116 παξάγξαθνο 1 θαη θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 499».
1
 

 

 «8. Σηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ κνλνκεινχο εθεηείνπ».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ πξψελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 111 αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 7 κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο παξ. 6 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

ηδίνπ λφκνπ.  

 
2
 Ζ παξ. 8 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 111 κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν   112. 
 

Σξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν. 
 

Σν ηξηκειέο δηθαζηήξην πιεκκειεηνδηθψλ δηθάδεη: 
  
1. Σα πιεκκειήκαηα, εθηφο απφ φζα αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

κεηθηψλ νξθσηψλ δηθαζηεξίσλ, ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηψλ, ηνπ 

κνλνκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ.  

 

«2. Σα πηαίζκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 

ηνπ άξζξνπ 111».
1
 

 

3. Σηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ κνλνκεινχο 

πιεκκειεηνδηθείνπ. 

 

«Άξζξν   113
2
 

 

Γηθαζηήξην Αλειίθσλ 

 

1. Σα Γηθαζηήξηα αλειίθσλ δηθάδνπλ ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ 

ηεινχληαη απφ αλειίθνπο θαη επηβάιινπλ ηα αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά 

κέηξα, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή ηηο πνηλέο, θαηά ηηο 

παξαθάησ δηαθξίζεηο: 

Α. Σν κνλνκειέο δηθαζηήξην αλειίθσλ δηθάδεη: α) ηηο πξάμεηο πνπ 

ηεινχληαη απφ αλειίθνπο εθηφο απφ εθείλεο πνπ δηθάδνληαη απφ ην 

ηξηκειέο δηθαζηήξην αλειίθσλ, β) ηα πηαίζκαηα πνπ ηεινχληαη απφ 

αλειίθνπο ζηελ έδξα ηνπ πξσηνδηθείνπ θαη γ) ηηο εθέζεηο θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ γηα αλειίθνπο.  

Β. Σν ηξηκειέο δηθαζηήξην αλειίθσλ δηθάδεη ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο 

πνπ ηεινχληαη απφ αλήιηθνπο, γηα ηηο νπνίεο, αλ ηεινχληαλ απφ ελήιηθα, 

απεηιείηαη ηζφβηα θάζεηξμε, θαζψο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 336 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ ηεινχληαη ζε βάξνο πξνζψπνπ λεσηέξνπ απφ 

δεθαπέληε (15) εηψλ. 

Γ. Σν εθεηείν αλειίθσλ δηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

κνλνκειψλ θαη ηξηκειψλ δηθαζηεξίσλ αλειίθσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 

πιεκκειεηνδηθεία. 

 

2. Σν άξζξν 119 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

εδαθίσλ Α΄ θαη Β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.» 

                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 112, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), 

αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
2
 Σν άξζξν 113, ην νπνίν είρε αληηθαηαζηαζεί δηαδνρηθά κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3189/2003 

(Α΄-243) θαη ην άξζξν 6 ηνπ λ.3860/2010 (Α΄-111), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 31 ηνπ 

λ.4356/2015 (Α΄-181). 
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 «Άξζξν  114.
1
 

 

Μνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν.  

 

Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν δηθάδεη: 

 

1) Σα πιεκκειήκαηα γηα ηα νπνία απεηιείηαη ζην λφκν θπιάθηζε κε 

ειάρηζην φξην θαηψηεξν ηνπ ελφο έηνπο ή ρξεκαηηθή πνηλή ή θαη νη δχν 

πνηλέο, εθηφο απφ :  

 

α) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ κεηθηψλ νξθσηψλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εθεηείσλ, θαζψο θαη ηα ζπλαθή κε απηά (άξζξα 109, 

111, 128),  

β) εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ 

αλειίθσλ,  

γ) εθείλα ησλ άξζξσλ 259 θαη 302 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ηεο 

ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο δηα ηνπ ηχπνπ.  

 

2) Σηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ, θαζψο θαη 

ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην εηξελνδηθείν ζχκθσλα κε ην άξζξν 

116 παξάγξαθνο 1». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 114, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄-104), ην άξζξν 18 ηνπ 

λ.2721/1999 (Α΄-112),  ην άξζξν 8 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄-165), ην άξζξν 7 ηνπ λ.3189/2003 (Α΄- 243) θαη 

ην άξζξν 8 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄-140), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3904/2010 

(Α΄- 218).   
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Άξζξν   115. 

 

Πηαηζκαηνδηθείν. 

 

Σν πηαηζκαηνδηθείν δηθάδεη ηα πηαίζκαηα, εθηφο απφ εθείλα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ πιεκκειεηνδηθψλ θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ 

αλειίθσλ (άξζξ. 112,113).  
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Άξζξν  116. 

 

Αξκνδηόηεηα γηα ηα εγθιήκαηα πνπ ηεινύληαη ζην αθξναηήξην. 

 

1. Κάζε πνηληθφ δηθαζηήξην δηθάδεη ακέζσο ηα απηφθσξα 

πιεκκειήκαηα θαη ηα πηαίζκαηα πνπ ηεινχληαη ζην αθξναηήξηφ ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, αλ απηά ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

θαζ’ χιελ δηθαζηεξίνπ πνπ ζπλεδξηάδεη ή θαηψηεξνπ, αθφκε θαη αλ ν 

ππαίηηνο αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ησλ ζηξαηησηηθψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Σελ ίδηα εμνπζία έρεη ν Άξεηνο Πάγνο γηα φια ηα πιεκκειήκαηα θαη ηα 

πηαίζκαηα· απφ ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ην εηξελνδηθείν έρεη εμνπζία γηα 

ηα πηαίζκαηα, θαη φια ηα άιια δηθαζηήξηα γηα ηα πιεκκειήκαηα θαη ηα 

πηαίζκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ή 

θαηψηεξνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ. Χο πξνο ηε δηαδηθαζία εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 417-424 ηνπ θψδηθα.  

 

2. Αλ ην δηθαζηήξην δελ είλαη αξκφδην λα δηθάζεη ακέζσο ην 

πιεκκέιεκα, ν δξάζηεο ζπιιακβάλεηαη θαη παξαπέκπεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 279 ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, ν νπνίνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

εθαξκφδεη ηα άξζξα 417 θ.ε. Αλ φκσο ν δξάζηεο είλαη δηθεγφξνο, 

ζπλήγνξνο δηαδίθνπ, ε ζχιιεςε εθηειείηαη αθνχ αζθήζεη ηα θαζήθνληά 

ηνπ ζηε δίθε.  

 

3. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην πιεκκέιεκα ή ην πηαίζκα πνπ 

δηαπξάρζεθε ζην αθξναηήξην δελ δηθάζηεθε ακέζσο, δελ απνθιείεηαη λα 

δησρζεί ζηε ζπλέρεηα κε ηελ θνηλή δηαδηθαζία.  

 

Άξζξν  117. 

 

Αξκνδηόηεηα γηα ηελ εμύβξηζε θαη ηε δπζθήκεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 

«1. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ηειέζηεθε ζην αθξναηήξηφ ηνπ εμχβξηζε ή δπζθήκεζε κέινπο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ (άξζξα 361, 362, 363 Π.Κ.), αθφκε θαη φηαλ ν ππαίηηνο 

ππάγεηαη ζηελ ηδηάδνπζα ή εμαηξεηηθή δσζηδηθία, ηα εγθιήκαηα απηά 

δηθάδνληαη ακέζσο απφ ην ίδην δηθαζηήξην, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ άιινπο 

δηθαζηέο. Ζ θαηά λφκν έγθιεζε ππνβάιιεηαη κε δήισζε ηνπ δηθαηνπκέλνπ 

πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά».
1
 Αλ ε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε δελ είλαη 

δπλαηή γηα ιφγν πνπ βεβαηψλεηαη εηδηθά ζηα πξαθηηθά θαη ζηελ απφθαζε, 

ε άκεζε εθδίθαζε γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο δηθαζηέο.  

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 117 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.3160/2003          

(Α΄- 165).  
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2. Αλ ν ππαίηηνο ηεο εμχβξηζεο ή ηεο δπζθήκεζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη δηθεγφξνο πνπ αζθεί θαζήθνληα 

ζπλεγφξνπ θαη ε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ είλαη δπλαηή 

γηα ιφγν πνπ βεβαηψλεηαη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, ε πξάμε αλαθέξεηαη 

ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 

παξ. l· ζηελ πεξίπησζε απηή δελ επηηξέπεηαη ε ζχιιεςε ηνπ δξάζηε 

ζπλεγφξνπ. Αλ ζηε ζπλέρεηα απνθαζηζηεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ε 

παξαπνκπή ηνπ ζε δίθε, ε εθδίθαζε γίλεηαη απφ ην δηθαζηήξην πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 136 θαη 137. Αλ ε πξάμε εθδηθαζηεί 

ακέζσο, ε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη εηο βάξνο ηνπ ζπλεγφξνπ εθηειείηαη 

κφλν φηαλ απηφο εθπιεξψζεη εληειψο ηα θαζήθνληά ηνπ ζηε δίθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο δηαπξάρζεθε ην έγθιεκα.  

 

Άξζξν  118. 

 

Πεξίπησζε αλαβνιήο. 

 

Αλ ην δηθαζηήξην πνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 116 θαη 117 είλαη 

αξκφδην λα δηθάζεη ακέζσο ην έγθιεκα αλαβάιεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

ηε δίθε (άξζξν 423), κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ πνπ έρεη ζπιιεθζεί, αλ ηνχην επηηξέπεηαη
.
 ζηελ 

πεξίπησζε απηή ε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία θαη ε εθδίθαζε γίλεηαη απφ ην 

αξκφδην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 112-115 δηθαζηήξην.  

 

Άξζξν   119. 

 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηαο. 

 

1. Σελ αξκνδηφηεηα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 109-115 ηελ πξνζδηνξίδεη 

ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πξάμεο απφ ηνλ πνηληθφ θψδηθα σο θαθνπξγήκαηνο, 

πιεκκειήκαηνο ή πηαίζκαηνο, πνπ βαζίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

ηα νπνία πεξηέρνληαη ζην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα ή ζηελ θιήζε ηνπ 

εηζαγγειέα (ζηελ  πεξίπησζε ηεο απεπζείαο εηζαγσγήο ηεο ππφζεζεο).  

 

2. Σν δηθαζηήξην είλαη αξκφδην λα δηθάζεη θαη ζ’ εθείλεο ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπδήηεζε φηη ην έγθιεκα αλήθεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα θαηψηεξνπ δηθαζηεξίνπ.  
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Άξζξν  120. 

 

Αλαξκνδηόηεηα. 

 

1. Σν δηθαζηήξην νθείιεη θαη απηεπαγγέιησο λα εμεηάζεη ηελ θαζ’ 

χιελ αξκνδηφηεηά ηνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο δίθεο.  

 

2. Σν δηθαζηήξην, φηαλ θξίλεη φηη είλαη αλαξκφδην, παξαπέκπεη κε 

απφθαζή ηνπ ηελ ππφζεζε ζην αξκφδην δηθαζηήξην
.
 ζ’απηή ηελ πεξίπησζε 

ελεξγεί φ,ηη θαη ην ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ, φηαλ παξαπέκπεη ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ζην αθξναηήξην.  

 

3. Σν κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν θαη ην πηαηζκαηνδηθείν 

παξαπέκπνπλ ηελ ππφζεζε ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη δηαηάζζνπλ ηελ 

ζχιιεςε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, αλ ην έγθιεκα φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απηά είλαη θαθνχξγεκα. Μπνξνχλ λα δηαηάμνπλ ηε ζχιιεςε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη φηαλ ην έγθιεκα είλαη πιεκκέιεκα, γηα ην νπνίν 

φκσο επηηξέπεηαη πξνζσξηλή θξάηεζε. Ο εηζαγγειέαο κπνξεί λα 

παξαγγείιεη αλάθξηζε (άξζξ. 246 παξ. 3) ή πξναλάθξηζε ή λα εηζαγάγεη 

ηελ ππφζεζε ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην, φηαλ ε παξαπνκπή ζην κνλνκειέο 

πιεκκειεηνδηθείν ή ζην πηαηζκαηνδηθείν πνπ είρε θεξπρζεί αλαξκφδην είρε 

γίλεη κε απεπζείαο θιήζε. Αλ ε παξαπνκπή είρε δηαηαρζεί κε βνχιεπκα, 

γίλεηαη θαλνληζκφο ηεο αξκνδηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα άξ. 132 θ.ε.  

 

Άξζξν  121. 

 

Αλαξκνδηόηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ δίθαζε πξσηνδίθσο. 

 

Σν δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη θαη’ έθεζε, αλ θξίλεη φηη ην δηθαζηήξην 

πνπ δίθαζε ζε πξψην βαζκφ ήηαλ αλαξκφδην επεηδή ην έγθιεκα ππαγφηαλ 

ζ’ απηφ ή ζε θαηψηεξν απφ ην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην, αθπξψλεη ηελ 

απφθαζε πνπ πξνζβάιιεηαη κε έθεζε θαη δηθάδεη αλέθθιεηα ην ίδην ηελ 

ππφζεζε ζηελ νπζία (άξζξ. 502 παξ. 3)
. 

ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαζ’ 

χιελ αλαξκνδηφηεηαο αθπξψλεη ηελ απφθαζε πνπ πξνζβάιιεηαη κε έθεζε 

θαη παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην αξκφδην δηθαζηήξην, ελεξγψληαο 

ηαπηφρξνλα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 120.  
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Σνπηθή αξκνδηόηεηα. 

 

Άξζξν   122. 

 

Πξνζδηνξηζκόο. 

 

1. Ζ ηνπηθή αξκνδηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηφπν φπνπ 

ηειέζηεθε ην έγθιεκα ή φπνπ θαηνηθεί ή δηακέλεη πξνζσξηλά ν 

θαηεγνξνχκελνο φηαλ αξρίδεη ε πνηληθή δίσμε. 

 

2. Γηα έγθιεκα πνπ ηειέζηεθε κε έληππν ην νπνίν εθδφζεθε ζηελ 

Διιάδα αξκφδηα είλαη ηφζν ην δηθαζηήξην ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ, 

φπσο απνδεηθλχεηαη, δεκνζηεχηεθε ην έληππν φζν θαη ην δηθαζηήξην ηνπ 

ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο ή ηεο πξνζσξηλήο δηακνλήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα δπζθήκεζε ή εμχβξηζε αξκφδην είλαη επίζεο θαη ην 

δηθαζηήξην ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ θπθινθφξεζε κεηαγελέζηεξα ην 

έληππν, αλ ν παζψλ θαηνηθεί ή δηακέλεη κφληκα ζηελ πεξηθέξεηα απηή.           

«ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ν θαηεγνξνχκελνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ απφ ηνλ εηζαγγειέα ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ παζφληνο λα παξαπεκθζεί ε εθδίθαζε 

ηεο ππνζέζεσο ζην δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ εθδφζεσο ηνπ εληχπνπ. Ο 

εηζαγγειέαο δηαηάζζεη ηελ παξαπνκπή, εθφζνλ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ 

βάζηκνη ιφγνη επρεξέζηεξεο δηεμαγσγήο ηεο δίθεο.  

Αλ ε αίηεζε απνξξηθζεί, ν θαηεγνξνχκελνο ή ν ζπλήγνξφο ηνπ 

κπνξεί λα ππνβάιεη παξφκνηα αίηεζε ζην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ 

ππφζεζε, ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηελ παξαπνκπή ή φρη ηεο ππνζέζεσο».
1
 

Αλ ην έληππν εθδφζεθε ζην εμσηεξηθφ, αξκφδην είλαη ην δηθαζηήξην ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ην έληππν θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά θαη, αλ δελ 

εμαθξηβψζεθε απηφο ν ηφπνο, αξκφδην είλαη ην δηθαζηήξην ζηελ πεξηθέξεηα 

ηνπ νπνίνπ θαηνηθεί ή δηακέλεη πξνζσξηλά απηφο πνπ πξνζβιήζεθε
.
 ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε, ην δηθαζηήξην ηεο πξσηεχνπζαο.  

 

                                                           
1
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 122 κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88). 
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Άξζξν  123. 

 

Δγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ ζην εμσηεξηθό. 

 

1. Γηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ ζην εμσηεξηθφ, ηηκσξνχληαη 

φκσο ζηελ Διιάδα, ε αξκνδηφηεηα νξίδεηαη δηαδνρηθά απφ ηνλ ηφπν ηεο 

θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα ή ηεο πξνζσξηλήο δηακνλήο ή ηεο ζχιιεςεο ή ηεο 

παξάδνζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Αλ ν ηφπνο απηφο δελ είλαη γλσζηφο ή αλ 

ν θαηεγνξνχκελνο δελ θαηνίθεζε ή δελ είρε πνηέ ηε δηακνλή ηνπ ζηελ 

Διιάδα ή δελ έρεη ζπιιεθζεί εθεί ή αλ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ 

ππεξεηεί ζε ειιεληθή ππεξεζία ηνπ εμσηεξηθνχ, αξκφδην είλαη ην 

δηθαζηήξην ηεο πξσηεχνπζαο. ε θάζε φκσο πεξίπησζε ν Άξεηνο Πάγνο, 

ζπλεδξηάδνληαο σο ζπκβνχιην, κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε θάπνηνπ 

δηαδίθνπ ή ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο, λα νξίζεη σο αξκφδην έλα απφ 

ηα δηθαζηήξηα πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ ηφπν ηεο πξάμεο.  

 

«2. Γηα ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ πνηληθφ θψδηθα ή ζε εηδηθνχο 

πνηληθνχο λφκνπο εγθιήκαηα θαηά ηεο αζθαιείαο ηεο αεξνπινΐαο θαη ηα 

ζπλαθή πξνο απηά πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα, πνπ δηαπξάρζεθαλ 

ζην εμσηεξηθφ θαη ηηκσξνχληαη ζηελ Διιάδα, αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα 

θαη νη εηζαγγειηθέο θαη αλαθξηηηθέο αξρέο ηεο πξσηεχνπζαο».
1
 

 

Άξζξν  124. 

 

Δγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ ζε πινίν ή αεξνζθάθνο. 

 

1. Γηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ ζε ειιεληθφ πινίν ζην 

εμσηεξηθφ ή ζε αλνηρηή ζάιαζζα, ε αξκνδηφηεηα νξίδεηαη απφ ηνλ ηφπν 

ηνπ ιηκαληνχ φπνπ ην πινίν λενινγήζεθε ή ηνπ ιηκαληνχ φπνπ ην πινίν 

πξνζέγγηζε γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ πξάμε.  

 

2. Γηα έγθιεκα πνπ δηαπξάρζεθε ζε αεξνζθάθνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πηήζεο, ε αξκνδηφηεηα νξίδεηαη απφ ηνλ ηφπν φπνπ ην αεξνζθάθνο 

πξνζγεηψζεθε ή πξνζζαιαζζψζεθε ή απφ ηνλ ηφπν απφ φπνπ ην 

αεξνζθάθνο απνγεηψζεθε ή απνζαιαζζψζεθε πξηλ απφ ην έγθιεκα. Αλ ην 

αεξνζθάθνο είλαη μέλν, αξκφδηνη είλαη επίζεο νη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη 

θαη ηα δηθαζηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 123.  

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 2 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 123 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1897/1990 (Α΄- 120).  
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3. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 αξκφδην είλαη επίζεο 

ην δηθαζηήξην ηεο θαηνηθίαο ή ηεο πξνζσξηλήο δηακνλήο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Άξζξν  125. 

 

Πξνηίκεζε. 

 

Μεηαμχ πεξηζζφηεξσλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ή αλαθξηηηθψλ 

ππαιιήισλ πνπ έρνπλ επηιεθζεί παξάιιεια πξνηηκνχληαη εθείλνη ηνπ 

ηφπνπ φπνπ δηαπξάρζεθε ην έγθιεκα
.
 αλ ν ηφπνο απηφο είλαη άγλσζηνο, 

πξνηηκνχληαη εθείλνη πνπ πξψηνη θάιεζαλ ή δηέηαμαλ ηε ζχιιεςε ή ηε 

θπιάθηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Μπνξεί φκσο ην ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ ή 

ν Άξεηνο Πάγνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαθξίζεηο ηνπ άξζξνπ 132, λα αλαζέζεη 

ηελ αλάθξηζε θαη ηελ απφθαζε ζε άιιν αξκφδην δηθαζηήξην. 

 

Άξζξν  126. 

 

Έλζηαζε αλαξκνδηόηεηαο. 

 

1. Ζ έλζηαζε γηα ηνπηθή αλαξκνδηφηεηα πξνηείλεηαη ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο αλάθξηζεο θαη έσο ηελ έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζην αθξναηήξην. Σν δηθαζηήξην, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάθξηζεο θαη ν εηζαγγειέαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξναλάθξηζεο, 

δηαπηζηψλνληαο ηελ αλαξκνδηφηεηα ηνπο, παξαπέκπνπλ ηελ ππφζεζε ζην 

δηθαζηήξην ή ζηνλ εηζαγγειέα πνπ είλαη αλάινγα αξκφδηνη ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα άξζξα. Σν φξγαλν πνπ δηαπίζησζε ηελ αλαξκνδηφηεηά ηνπ 

νθείιεη θαη κεηά ηελ παξαπνκπή απηή λα θξνληίζεη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ πνπ είλαη επείγνπζεο θαη δελ επηδέρνληαη αλαβνιή.  

 

2. Ζ έλζηαζε ηνπηθήο αλαξκνδηφηεηαο πνπ πξνηάζεθε έγθαηξα θαη 

δελ έγηλε δεθηή, αλ επαλαιεθζεί ζην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην θαη γίλεη 

δεθηή, έρεη ζπλέπεηα ηελ αθχξσζε απφ ην δηθαζηήξην απηφ ηεο απφθαζεο 

πνπ πξνζβάιιεηαη κε ηελ έθεζε
.
 ε ππφζεζε ηφηε παξαπέκπεηαη ζην 

αξκφδην δηθαζηήξην, κφλν φηαλ απηφ δελ αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ
.
 ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ην δηθαζηήξην 

απηφ δηθάδεη ην ίδην ηελ ππφζεζε ζηελ νπζία (άξζξν 502 παξ. 3). 
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Γεληθή δηάηαμε. 

 

Άξζξν  127.  

 

Δγθπξόηεηα ησλ πξάμεσλ πνπ έγηλαλ από αλαξκόδην όξγαλν. 

 

Οη εθζέζεηο θαη ηα άιια έγγξαθα πνπ ζπληάρζεθαλ λνκφηππα θαηά 

ηελ πξνδηθαζία θαη ηελ θχξηα δηαδηθαζία απφ αλαξκφδην δηθαζηή ή 

αλαθξηηηθφ ππάιιειν δηαηεξνχλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Σα εληάικαηα γηα 

πξνζσξηλή θξάηεζε ηζρχνπλ σο εληάικαηα ζχιιεςεο. 
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Αξκνδηόηεηα ζε πεξίπησζε ζπλάθεηαο θαη ζπλαηηηόηεηαο. 

  

Άξζξν  128. 

 

Δθδίθαζε ζπλαθώλ. 

 

1. Σα ζπλαθή εγθιήκαηα αλαθξίλνληαη θαη εθδηθάδνληαη απφ ην ίδην 

δηθαζηήξην, αλ ε ζπλεθδίθαζε δελ πξνθαιεί βιάβε. Σν δηθαζηήξην πνπ 

δηθάδεη ην βαξχηεξν έγθιεκα είλαη ζηελ πεξίπησζε απηή αξκφδην θαη γηα 

ηα άιια ζπλαθή.  

 

2. Όηαλ ηα ζπλαθή εγθιήκαηα δηθάζηεθαλ ρσξηζηά ζηνλ πξψην 

βαζκφ θαη αζθήζεθαλ εθέζεηο, ην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην κπνξεί λα 

απνθαζίζεη γηα φια κε κία κφλν απφθαζε.  

 

3. «Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 εδάθ. α' θαη β' ηνπ άξζξνπ 130 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλαθείαο».
1
 

 

Άξζξν  129. 

 

Πνηά εγθιήκαηα ζεσξνύληαη ζπλαθή. 

 

πλαθή ζεσξνχληαη κφλν ηα εγθιήκαηα:  

 

α) φζα γίλνληαη απφ ην ίδην πξφζσπν είηε ζπγρξφλσο, είηε ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαη ρξφλνπο ή απφ πνιινχο φρη ζπλαηηίνπο ζηνλ ίδην 

ηφπν θαη ρξφλν
.
 

 

β) φζα γίλνληαη απφ πνιινχο ελαληίνλ αιιήισλ, είηε ζπγρξφλσο είηε 

ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαη ρξφλνπο
.
 θαη  

 

γ) φζα γίλνληαη κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ή λα θάλνπλ πην εχζηνρε 

ηελ εθηέιεζε ή λα απνθξχςνπλ έλα απφ απηά.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 128 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ.1738/1987 (Α΄- 200). Σν δεχηεξν εδάθην ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαξγήζεθε 

κε ην άξζξν 38 παξ. 1 εδάθ. δ΄ ηνπ λ.2168/1993 (Α΄- 147).  
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Άξζξν  130. 

 

Αξκνδηόηεηα ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο. 

 

1. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη ζην  έγθιεκα, 

αξκφδην δηθαζηήξην γηα φινπο είλαη εθείλν πνπ είλαη αξκφδην γηα εθείλνλ 

απφ ηνπο ζπκκεηφρoπο ν νπνίνο επηζχξεη ηε βαξχηεξε πνηλή. Αλ νη 

ζπκκέηνρνη ππάγνληαη ζε δηθαζηήξηα δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ (αξζ. 111 αξηζ. 

6 θαη αξζ. 112 αξηζ. 2), αξκφδην δηθαζηήξην γηα φινπο είλαη ην αλψηεξν. 

Σν κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην ζεσξείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή αλψηεξν 

απφ ηα άιια.  

 

2. Σν δηθαζηήξην ή ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί γηα ηδηαίηεξνπο 

ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθαιέζηεξε δηάγλσζε ηεο αιήζεηαο ή ηελ 

ηαρχηεξε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο λα δηαηάμεη ην ρσξηζκφ ηεο αλάθξηζεο ή 

θαη ηεο ζπδήηεζεο ζην αθξναηήξην.  

 

3. Αλ θάπνηνο απφ απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζην έγθιεκα είλαη 

αλήιηθνο, ε πνηληθή δίσμε γη’ απηφλ ρσξίδεηαη, θαη ν αλήιηθνο δηθάδεηαη 

απφ ην δηθαζηή αλειίθσλ. ηα πιεκκειήκαηα, αλ ν εηζαγγειέαο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο κε απεπζείαο θιήζε θαη αηηηνινγεκέλε απφθαζή 

ηνπ πνπ κλεκνλεχεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο ή ην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην θξίλνπλ φηη δελ ελδείθλπηαη ν ρσξηζκφο γηα ιφγνπο πνπ 

αθνξνχλ ην ζπκθέξνλ ηεο δηθαηνζχλεο, ηελ ππφζεζε ηε δηθάδεη ην θαηά 

ηελ παξ. 1 αξκφδην δηθαζηήξην, ζην νπνίν κεηέρεη αλ είλαη δπλαηφ ζε θάζε 

βαζκφ ν εηδηθφο δηθαζηήο αλειίθσλ. Γελ εκπνδίδεηαη πάλησο ην 

δηθαζηήξην λα δηαηάμεη ην ρσξηζκφ. «Ζ θαηά ην δεχηεξν εδάθην 

ζπλεθδίθαζε δελ επηηξέπεηαη, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο ν 

αλήιηθνο δελ είρε ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ».
1
  

 

4. Όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

αγξνηηθνχ ή αγξνλνκηθνχ πηαίζκαηνο. ηα άιια πηαίζκαηα ε πνηληθή 

δίσμε γηα ηνλ αλήιηθν ρσξίδεηαη πάληνηε.  

 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πνηληθνχ θψδηθα γηα ηε ζπλάθεηα 

θαη ηε ζπλαηηηφηεηα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 130 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.3090/2002 (Α΄- 329).  
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Άξζξν  131. 

 

Γηαηήξεζε ηεο αξκνδηόηεηαο ζε πεξίπησζε ζπλάθεηαο θαη 

ζπλαηηηόηεηαο.  

 

Αλ εθιείςνπλ νη ιφγνη ησλ άξζξσλ 128, 129 θαη 130 παξ. 1, ην 

δηθαζηήξην πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο δέρηεθε ηελ αξκνδηφηεηά 

ηνπ γηα πξψηε θνξά ηε δηαηεξεί θαη γηα ηηο ππφινηπεο πξάμεηο ή γηα ηνπο 

άιινπο θαηεγνξνπκέλνπο, κφλν φκσο αλ είλαη αξκφδην γη’ απηέο ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 109-115 θαη 121
.
 δηαθνξεηηθά παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην 

αξκφδην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε απηέο ηηο δηαηάμεηο.  



ει. 92                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Π Δ Μ Π Σ Ο    Κ Δ Φ Α ΛΑ Η Ο 

 

ύγθξνπζε ηεο αξκνδηόηεηαο θαη αξκνδηόηεηα θαηά παξαπνκπή. 

 

Άξζξν   132. 

 

Καλνληζκόο ηεο αξκνδηόηεηαο. 

 

1. Αλ κεηαμχ πνιιψλ δηθαζηεξίσλ εμίζνπ αξκφδησλ πνπ δελ 

ππάγνληαη ην έλα ζην άιιν ή κεηαμχ αλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ 

ακθηζβεηείηαη ε αξκνδηφηεηα γηα ην ίδην έγθιεκα είηε γηα ζπλαθή 

εγθιήκαηα, ή αλ κε βνπιεχκαηα ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ ζπκβνπιίσλ 

απνθαζίζηεθε ε παξαπνκπή γηα ην ίδην έγθιεκα ζην αθξναηήξην δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ εμίζνπ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ, ε αξκνδηφηεηα θαζνξίδεηαη 

σο εμήο:  

 

2. Σν ζπκβνχιην εθεηψλ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη ηα 

δηθαζηήξηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθε ακθηζβήηεζε, ή ν Άξεηνο 

Πάγνο, αλ ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθά εθεηεία ή αλ έλα απφ ηα δηθαζηήξηα 

απηά είλαη ην εθεηείν ή αλ ε ζχγθξνπζε δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ησλ 

θνηλψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ, πξνζδηνξίδεη ην 

αξκφδην δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ηνπ πνιηηηθψο 

ελάγνληνο ή ηνπ εηζαγγειέα ή ηνπ επηηξφπνπ ελφο απφ ηα πνιιά αξκφδηα 

δηθαζηήξηα
.
 ε αίηεζε πξέπεη λα είλαη λνκφηππε θαη λα απεπζχλεηαη ζηνλ 

εηζαγγειέα εθεηψλ ή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Ο αξκφδηνο εηζαγγειέαο εηζάγεη 

ηελ αίηεζε ζην ζπκβνχιην εθεηψλ  ή ζηνλ Άξεην Πάγν πνπ ζπλέξρεηαη ζε 

ζπκβνχιην. 

 

3. Ό,ηη νξίδεη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 120 παξ. 3 ηειεπηαίν εδάθην. 
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Άξζξν  133. 

 

Απνρή από πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

1. Μφιηο ππνβιεζεί ε αίηεζε θαη σζφηνπ εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε 

γη΄απηήλ, ηα δηθαζηήξηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθε ε ζχγθξνπζε 

αξκνδηφηεηαο θαη νη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη νθείινπλ λα απέρνπλ απφ θάζε 

πεξαηηέξσ ελέξγεηα. Γη’ απηφ ην ζθνπφ ν εηζαγγειέαο πνπ αζρνιήζεθε κε 

ηελ αίηεζε, κφιηο ηελ παξαιάβεη, εηδνπνηεί ηνπο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο 

ή ηνπο δηθαζηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ππφζεζε. Οη δηθαζηέο 

εηδνπνηνχληαη δηακέζνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπο. Οπσζδήπνηε δελ θσιχεηαη ε 

δηελέξγεηα ησλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ πνπ επείγνπλ.  

 

2. Αλ νη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη ή νη δηθαζηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε 

ηελ ππφζεζε ζπλερίδνπλ ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ, κνινλφηη εηδνπνηήζεθαλ, 

ηηκσξνχληαη πεηζαξρηθά θαη επζχλνληαη γηα ηηο δεκίεο θαη ηα έμνδα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ απηφ ην ιφγν
.
 επίζεο, ε δηαδηθαζία πνπ ζπλερίζηεθε 

κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη απηνδηθαίσο άθπξε, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1.  

 

Άξζξν   134. 

 

πλέπεηα από ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζεο. 

 

Αλ ε αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ήηαλ εληειψο αβάζηκε θαη 

απνξξηθζεί, επηβάιιεηαη ακεηάθιεηα θαη κε ηελ ίδηα απφθαζε πξφζηηκν 

απφ δχν ρηιηάδεο έσο είθνζη ρηιηάδεο δξαρκέο (5,90 - 59 επξψ)
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ο ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα απφ δξαρκέο ζε επξψ θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

πξνθχπηνληνο πνζνχ ζε επξψ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 5 ηνπ λ.2943/2001     

(Α΄- 203) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.186312/3-12-2001 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  
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Άξζξν  135. 

 

Τπνρξεσηηθή ε απόθαζε γηα ηνλ θαλνληζκό. 

 

Σν δηθαζηήξην πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 132 γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

αξκφδην θαη ελεξγεί πεξαηηέξσ σο ππνθαηάζηαην ηνπ αξρηθά αξκφδηνπ. Σν 

δηθαζηήξην νθείιεη λα θεξχμεη ηελ αλαξκνδηφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 120 κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηε δηαδηθαζία ζα πξνθχςνπλ 

γεγνλφηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαη δελ 

είραλ ιεθζεί ππφςε απφ ην ζπκβνχιην εθεηψλ ή ηνλ Άξεην Πάγν πνπ ην 

θαζφξηζαλ αξκφδην. 

 

Άξζξν  136. 

 

Αξκνδηόηεηα θαηά παξαπνκπή. 

 

Σν δηθαζηήξην πνπ είλαη αξκφδην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 122-125 

δηαηάδεη ηελ παξαπνκπή ζε άιιν ηζφβαζκν θαη νκνεηδέο φηαλ: α) 

απνθαζίζηεθε ε εμαίξεζε νιφθιεξνπ δηθαζηεξίνπ ή ηφζσλ κειψλ ελφο 

δηθαζηεξίνπ, ψζηε ηα ππφινηπα λα κε ζπκπιεξψλνπλ ην λφκηκν αξηζκφ 

γηα ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο
.
 β) δελ ππάξρεη ν λφκηκνο αξηζκφο δηθαζηψλ 

γηα ηε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, εμαηηίαο αζζέλεηαο ή άιινπ ιφγνπ, θαη ην 

θψιπκα απηφ δηαξθεί ή πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ 

ηελ εκέξα πνπ παξαπέκθζεθε ακεηάθιεηα ε ππφζεζε ζην αθξναηήξην
. 
«γ) 

επηβάιινπλ ηελ παξαπνκπή ζνβαξνί ιφγνη ζρεηηθνί κε ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα θαη ηάμε ή ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο γηα ηε κε κεηαγσγή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, πνπ επηβάιινπλ ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζην 

δηθαζηήξην πνπ εδξεχεη ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο απηνχ»
1
 δ) ν 

θαηεγνξνχκελνο εθηίεη ζε θπιαθή εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αξκφδηνπ 

θαηά ηα άξζξα 122-125 δηθαζηεξίνπ πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνπ 

ην αλεθηέιεζην ππφινηπφ ηεο ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε θαη πξφθεηηαη λα 

δηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα, ή, αλ θξίλεηαη χπνπηνο λα απνδξάζεη, θαη γηα 

πιεκκέιεκα
.
 ε) φηαλ ν εγθαιψλ ή ν δεκησκέλνο ή ν θαηεγνξνχκελνο είλαη 

δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο απφ ην βαζκφ ηνπ παξέδξνπ ζε πξσηνδηθείν ή 

εηζαγγειία θαη άλσ θαη ππεξεηεί ζην αξκφδην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 122-

125 δηθαζηήξην. «Αλ φκσο πξφθεηηαη γηα απηφθσξα εγθιήκαηα ζε βάξνο 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο ηηκήο θαη ηεο ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηάο ηνπο, δελ δηαηάζζεηαη παξαπνκπή»
2
 θαη ζη) φηαλ ζπληξέρεη ε 

πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 117.  

                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε γ΄ ηνπ άξζξνπ 136 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.3772/2009      

(Α΄- 112).  
2
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ πεξίπησζε ε΄ ηνπ άξζξνπ 136 κε ην άξζξν 10 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν   137. 

 

Γηθαζηήξην αξκόδην γηα ηελ παξαπνκπή. 

 

1. Σελ παξαπνκπή κπνξνχλ λα ηε δεηήζνπλ ν εηζαγγειέαο, ν 

θαηεγνξνχκελνο θαη ν πνιηηηθψο ελάγσλ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ γ' θαη δ' ηνπ άξζξνπ 136 κφλν ν εηζαγγειέαο ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ απηεπαγγέιησο ή κε παξαγγειία ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο. Γηα ηελ παξαπνκπή απνθαζίδεη: α) ην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ, αλ πξφθεηηαη γηα παξαπνκπή απφ έλα πηαηζκαηνδηθείν 

ζε άιιν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ α΄ θαη β΄ ηνπ άξζξνπ 136
. 
β) ην 

ζπκβνχιην εθεηψλ, αλ δεηείηαη ε παξαπνκπή απφ έλα κνλνκειέο ή 

ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν ή δηθαζηήξην αλειίθσλ ζε άιιν φκνην
.
 γ) ν 

Άξεηνο Πάγνο, πνπ ζπλέξρεηαη ζε ζπκβνχιην, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

(εθηφο απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 499) θαη πάληνηε φηαλ δεηείηαη 

ε παξαπνκπή γηα ην ιφγν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν γ΄ ηνπ άξζξνπ 136. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, αλ ηελ παξαπνκπή ηε δεηεί ν εηζαγγειέαο, ν 

εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ εηζάγεη ηελ αίηεζε ζε ζπδήηεζε κφλν αλ 

ζπκθσλεί
.
 αιιηψο, παξαγγέιιεη ζηνλ εηζαγγειέα πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε 

λα εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε ζην δηθαζηήξην πνπ είλαη αξκφδην ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 122-125. Σα άξζξα 132, 134 θαη 135 εδ. 1 εθαξκφδνληαη 

αλαινγηθά θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε.  

 

2. Αλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ δηέηαμε ηελ παξαπνκπή 

θαη πξηλ απφ ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο πάςνπλ λα ππάξρνπλ νη ιφγνη πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α' σο δ' ηνπ άξζξνπ 136, ε απφθαζε κπνξεί λα 

αλαθιεζεί χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ή 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.  

 

3. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνξξηθζεί ε αίηεζε γηα παξαπνκπή κπνξεί 

λα ππνβιεζεί λέα αίηεζε, αλ ζπληξέρνπλ λένη ιφγνη. 
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Δ Κ Σ Ο   Σ Μ Ζ Μ Α 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ  

 

Π Ρ Χ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο  

 

Απνθάζεηο θαη πξαθηηθά. 

 

Άξζξν  138. 

 

Απόθαζε, βνύιεπκα θαη δηάηαμε. 

 

1. Ο θψδηθαο απηφο νξίδεη ζε πνηέο πεξηπηψζεηο ν δηθαζηήο εθδίδεη 

απφθαζε ή δηάηαμε.  

 

Γηαηάμεηο εθδίδεη θαη ν εηζαγγειέαο ζε φζεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

επηβάιιεη ν λφκνο ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη κέηξα θαηά ηελ πξνδηθαζία 

ή θαηά ην ρξφλν πνπ ην δηθαζηήξην δηαθφπηεη ηε ζπλεδξίαζή ηνπ. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα κπνξεί λα γίλεη θαη 

πξνθνξηθά. Ζ απφθαζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ νλνκάδεηαη βνχιεπκα.  

 

2. Πξηλ απφ θάζε απφθαζε ή δηάηαμε ηνπ δηθαζηή πνπ εθδίδεηαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην παίξλνπλ ην ιφγν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ν εηζαγγειέαο ή ν δεκφζηνο θαηήγνξνο, φπνπ ππάξρεη 

(άξζξν 27), θαζψο θαη νη παξφληεο δηάδηθνη. «Σα βνπιεχκαηα ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ αλαθξηηή εθδίδνληαη χζηεξα 

απφ έγγξαθε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα, ν νπνίνο ηελ αλαπηχζζεη θαη 

πξνθνξηθά, φηαλ ε εκθάληζή ηνπ ζην ζπκβνχιην πξνβιέπεηαη απφ ην 

λφκν».
1
  Ο λφκνο νξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αθνπζηνχλ 

νη δηάδηθνη πξηλ εθδνζεί ην βνχιεπκα ή ε δηάηαμε ηνπ αλαθξηηή.  

 

3. Ζ παξάβαζε ηεο παξ. 2 ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηα ηεο 

απφθαζεο, ηνπ βνπιεχκαηνο θαη ηεο δηάηαμεο.  

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 138 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

32 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν   139. 

 

Αηηηνινγίεο. 

 

Οη απνθάζεηο θαη ηα βνπιεχκαηα, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

αλαθξηηή θαη ηνπ εηζαγγειέα, πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη εηδηθά θαη 

εκπεξηζηαησκέλα, ελψ ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη ην παξαπεκπηηθφ 

βνχιεπκα πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ άξζξνπ ηνπ πνηληθνχ 

λφκνπ πνπ εθαξκφδεηαη (άξζξν 484 παξ. 1 ζηνηρ. δ' θαη ε΄ θαη 510 παξ.1 

ζηνηρ. δ΄ θαη ε΄). «Μφλε ε επαλάιεςε ηεο δηαηχπσζεο ηνπ λφκνπ δελ 

αξθεί γηα ηελ αηηηνινγία. Αηηηνινγία απαηηείηαη ζε φιεο ρσξίο εμαίξεζε ηηο 

απνθάζεηο, ηα βνπιεχκαηα θαη ηηο δηαηάμεηο, αλεμάξηεηα ηνπ αλ απηφ 

απαηηείηαη εηδηθά απφ ην λφκν ή αλ είλαη νξηζηηθέο ή παξεκπίπηνπζεο ή αλ 

ε έθδνζή ηνπο αθήλεηαη ζηε δηαθξηηηθή, ειεχζεξε ή αλέιεγθηε θξίζε  ηνπ 

δηθαζηή πνπ ηηο εμέδσζε».
1
 

 

Άξζξν  140. 

 

Πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ζπληάζζνληαη απφ ην γξακκαηέα κε 

επζχλε δηθή ηνπ, θαζψο θαη κε επζχλε ηνπ δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ηε 

ζπδήηεζε.  

 

Σα πξαθηηθά κλεκνλεχνπλ: α) ηνλ ηφπν, ην ρξφλν ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη ηηο δηαθνπέο ηεο, θαζψο θαη ηελ ψξα πνπ νξίζηεθε γηα θάζε 

επαλάιεςε·
   

β)  ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ δηθαζηψλ θαη ηνπ εηζαγγειέα ή 

ηνπ δεκφζηνπ θαηεγφξνπ θαη ηνπ γξακκαηέα·
  

γ) ην νλνκαηεπψλπκν θαη 

φ,ηη άιιν ζπληειεί ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

ησλ δηαδίθσλ, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ησλ ζπλεγφξσλ·
 

δ) ηα 

νλνκαηεπψλπκα ησλ καξηχξσλ, ησλ δηεξκελέσλ, ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ 

θαη ησλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ θαη ε) ηελ φξθηζε ησλ καξηχξσλ, ησλ 

δηεξκελέσλ θαη ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζην άξζξν 139 κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 

(Α΄- 104).  
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Άξζξν   141. 
 

Σν πεξηερόκελν ησλ πξαθηηθώλ. 

 

1. Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ κε ζπληνκία 

ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ θαη ηηο πξνζζήθεο ή ηηο δηαθνξέο ησλ 

θαηαζέζεσλ πνπ γίλνληαη ζην αθξναηήξην ζε ζρέζε κ’ εθείλεο πνπ έγηλαλ 

ζηελ αλάθξηζε
. 
επίζεο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ ζπκβνχισλ, ηηο απνινγίεο θαη ηηο δειψζεηο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ 

θαη ησλ αζηηθψο ππεπζχλσλ, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο αηηήζεηο ηνπ εηζαγγειέα 

θαη ησλ δηαδίθσλ, ηηο απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο εθείλνπ 

πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη γεληθά θάζε αμηφινγν γεγνλφο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. 

  

Όπνηνο δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θξνληίδεη λα θαηαρσξίδνληαη ζηα 

πξαθηηθά θαηά ιέμε εθείλα ηα κέξε ησλ καξηπξηψλ ή ησλ δειψζεσλ πνπ 

θξίλεη νπζηψδε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απφδεημεο. Δπίζεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη λα ηα ππαγνξεχζεη ή θαη λα επηηξέςεη ζ’ εθείλνλ πνπ 

εμεηάδεηαη ηελ ππαγφξεπζή ηνπο
. 

ην γεγνλφο απηφ αλαθέξεηαη ζηα 

πξαθηηθά. 

 

2. Ο εηζαγγειέαο θαη νη δηάδηθνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ ηελ 

θαηαρψξεζε θάζε δήισζεο φζσλ εμεηάδνληαη ή εθείλσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε 

δίθε, αλ έρνπλ ζπκθέξνλ θαη δελ είλαη αληίζεην ζην λφκν, θαη λα 

παξαδίδνπλ γξαπηψο ζ’ απηφλ πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε ηηο δειψζεηο 

ηνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνθνξηθά. Ζ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ 

αξλείηαη ή πεξηνξίδεη ηελ άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ, ε νπνία 

εθδίδεηαη κεηά πξνζθπγή θαηά ηεο άξλεζεο ηνπ δηεπζχλνληνο ηε 

ζπδήηεζε, πξνζβάιιεηαη κε ηα έλδηθα κέζα πνπ επηηξέπνληαη ελαληίνλ ηεο 

νξηζηηθήο απφθαζεο θαη κφλν καδί κε απηήλ.  

 

3. Σα πξαθηηθά σζφηνπ πξνζβιεζνχλ γηα πιαζηφηεηα απνδεηθλχνπλ 

φια φζα αλαγξάθνληαη ζ’ απηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 140 θαη κε απηφ ην 

άξζξν.  
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Άξζξν  142. 

 

ύληαμε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

1. Μφιηο ηειεηψζεη ε ζπλεδξίαζε, φπνηνο ηε δηεπζχλεη ζεσξεί θαη 

κνλνγξάθεη ζε θάζε θχιιν ηα πξφρεηξα πξαθηηθά πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ην 

γξακκαηέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

2. Μέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε θαζαξνγξάθνληαη ηα 

πξαθηηθά απφ ην γξακκαηέα θαη ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ην δηθαζηή 

πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε ή, αλ απηφο κεηαηέζεθε ή απνκαθξχλζεθε απφ 

ηε δεκφζηα ππεξεζία ή πέζαλε πξηλ απφ ηελ θαζαξνγξάθεζε, απφ ηνλ 

αξραηφηεξν κεηαμχ ησλ δηθαζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπδήηεζε θαη, αλ 

ην δηθαζηήξην είλαη κνλνκειέο, κφλν απφ ην γξακκαηέα. Αλ ν γξακκαηέαο 

πνπ ζπκκεηείρε ζηε ζπδήηεζε απνκαθξχλζεθε απφ ηελ ππεξεζία ή πέζαλε 

πξηλ απφ ηελ θαζαξνγξάθεζε, ηα πξαθηηθά ζπληάζζεη φπνηνο δηεπζχλεη ηε 

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ κε βάζε ηα πξφρεηξα 

πξαθηηθά θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζην δηθαζηηθφ γξαθείν
.
 

ηα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη απφ ηνλ δηεπζχλνληα ηε 

ζπδήηεζε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  «Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ 

θαζαξνγξακκέλσλ πξαθηηθψλ ζεκεηψλεηαη απζεκεξφλ ζε εηδηθφ βηβιίν, 

πνπ ηεξείηαη ζηελ νηθεία γξακκαηεία».
1
 

 

3. Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ θαη νη 

απνθάζεηο θαη νη δηαηάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζ’ απηά κπνξνχλ λα 

θαζαξνγξαθνχλ καδί κε ην ζθεπηηθφ θαη θαηαρσξίδνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν, 

πνπ ηεξείηαη απφ ην γξακκαηέα (βηβιίν δεκνζίεπζεο απνθάζεσλ). Με 

εληνιή ηνπ δηεπζχλνληνο ηε ζπδήηεζε, θαζψο θαη χζηεξα απφ αίηεζε 

θαζελφο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, αθφκε θαη ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ 

δηαδίθνπ ή χζηεξα απφ παξαγγειία ηνπ δεκφζηνπ θαηεγφξνπ, ηνπ 

εηζαγγειέα ή χζηεξα απφ άζθεζε έλδηθνπ κέζνπ, ν γξακκαηέαο έρεη 

ππνρξέσζε λα θαζαξνγξαθήζεη ηα πξαθηηθά, ηηο δηαηάμεηο θαη ηελ 

απφθαζε ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 142 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ.2145/1993 (Α΄- 88).  



ει. 100                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

 «4. Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη θαη :  

 

1) ζηηο απνθάζεηο ηνπ κνλνκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ θαη 

κνλνκεινχο δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ :  

α) φηαλ είλαη αλαβιεηηθέο, εθηφο εάλ δηαηάζζνπλ αλαβνιή γηα 

θξείζζνλεο απνδείμεηο,  

β) φηαλ εθδίδνληαη χζηεξα απφ έθεζε θαηά απνθάζεσλ ηνπ 

πηαηζκαηνδηθείνπ,  

γ) φηαλ παχνπλ νξηζηηθά ηελ πνηληθή δίσμε ιφγσ ζαλάηνπ ή ιφγσ 

αλάθιεζεο ηεο έγθιεζεο,  

δ) φηαλ είλαη αζσσηηθέο, εθφζνλ ε πνηληθή δίσμε είρε αζθεζεί 

απηεπάγγειηα θαη δελ ππάξρεη παζψλ ή πνιηηηθψο ελάγσλ, εθηφο εάλ 

δηαηάζζνπλ απφδνζε θαηαζρεζέλησλ ή επηθχξσζε θαηάζρεζεο θαη 

δήκεπζε θαηαζρεζέλησλ,  

ε) φηαλ είλαη θαηαδηθαζηηθέο θαη΄αληηκσιία θαη ε πνηλή πνπ 

επηβιήζεθε ζηνλ θαηεγνξνχκελν δελ είλαη εθέζηκε, εθηφο εάλ δηαηάζζνπλ 

απφδνζε θαηαζρεζέλησλ ή επηθχξσζε θαηάζρεζεο θαη δήκεπζε 

θαηαζρεζέλησλ. 

 

2) ηηο απνθάζεηο ηνπ ηξηκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ :  

α) φηαλ εθδίδνληαη χζηεξα απφ έθεζε θαηά απνθάζεσλ ηνπ 

κνλνκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ, γηα ηηο νπνίεο ε θαζαξνγξαθή γίλεηαη κε 

θαηαρψξηζε ζε εηδηθφ βηβιίν,  

β) φηαλ είλαη αλαβιεηηθέο, εθηφο εάλ δηαηάζζνπλ αλαβνιή γηα 

θξείζζνλεο απνδείμεηο,  

γ) φηαλ παχνπλ νξηζηηθά ηελ πνηληθή δίσμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ή ιφγσ αλάθιεζεο ηεο έγθιεζεο,  

δ) φηαλ εθδίδνληαη έπεηηα απφ έθεζε θαη είλαη αζσσηηθέο, εθφζνλ 

δελ ππάξρεη παζψλ ή παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο, εθηφο εάλ δηαηάζζνπλ 

απφδνζε θαηαζρεζέλησλ ή επηθχξσζε θαηάζρεζεο θαη δήκεπζε 

θαηαζρεζέλησλ,  

ε) φηαλ είλαη θαηαδηθαζηηθέο θαη΄αληηκσιία θαη ε  πνηλή πνπ 

επηβιήζεθε δελ είλαη εθέζηκε, εθηφο εάλ δηαηάζζνπλ απφδνζε 

θαηαζρεζέλησλ ή επηθχξσζε θαηάζρεζεο θαη δήκεπζε θαηαζρεζέλησλ,  

ζη) φηαλ αθνξνχλ ζσκαηηθέο βιάβεο απφ ακέιεηα, γηα ηηο νπνίεο ε 

πνηληθή δίσμε παχεη νξηζηηθά θαη΄άξζξν 315 παξάγξαθνο 1 εδάθην 

ηειεπηαίν Π.Κ.».
1
 

  

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 142 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218), ελψ νη 

πξψελ παξ. 4 θαη 5, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, αλαξηζκήζεθαλ ζε παξ. 5 θαη 6, αληίζηνηρα.   
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«3) ηηο απνθάζεηο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Πιεκκειεκάησλ, 

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ, Σξηκεινχο Δθεηείνπ 

Καθνπξγεκάησλ, Πεληακεινχο Δθεηείνπ θαη Δθεηείνπ Αλειίθσλ :  

α) φηαλ είλαη αλαβιεηηθέο, εθηφο εάλ δηαηάζζνπλ αλαβνιή γηα 

θξείζζνλεο απνδείμεηο,  

β) φηαλ θεξχζζεηαη απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε ιφγσ ειιείςεσο 

θιεηεχζεσο ή λνκίκνπ θιεηεχζεσο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ,  

γ) φηαλ ε έθεζε απνξξίπηεηαη σο αλππνζηήξηθηε θαη΄άξζξν 501 

παξάγξαθνο 1 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο».
1
 

 

«5».
2
 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, πνπ εθδίδεηαη 

χζηεξα απφ γλψκε ηεο νινκέιεηαο ηνπ νηθείνπ πξσηνδηθείνπ, κπνξεί λα 

επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ζηα 

πξαθηηθά, φπσο θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ κνλνκειψλ πιεκκειεηνδηθείσλ 

πνπ εθδίδνληαη ζε πξψην βαζκφ θαη ησλ κνλνκειψλ δηθαζηεξίσλ 

αλειίθσλ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

 

α)  γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο,  

β) γηα ηα πιεκκειήκαηα θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο εξγαηηθψλ ή 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ,  

γ) γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ,  

δ) γηα ηηο αγνξαλνκηθέο παξαβάζεηο θαη  

ε) γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ βεβαηψλνληαη κε έθζεζε δεκφζηαο 

αξρήο.  

 

«6».
2
 Όπνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πξνβιέπεηαη επίδνζε 

αληηγξάθνπ ή απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ζ’ απηφλ 

πνπ θαηαδηθάζηεθε, αληί γη’ απηήλ κπνξεί λα επηδνζεί έγγξαθν ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο, ηε 

δηάηαμε πνπ παξαβηάζηεθε θαη ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε. Ζ επίδνζε 

απηνχ ηνπ εγγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επίδνζεο αληηγξάθνπ ή 

απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε 3 ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 142 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ λ.4139/2013 

(Α΄- 74). 
2
 Οη πξψελ παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 142 αλαξηζκήζεθαλ ζε 5 θαη 6, αληίζηνηρα, κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218), κεηά ηελ πξνζζήθε λέαο παξ. 4 κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο.  
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«Άξζξν  142Α.
1
 

 

Σήξεζε πξαθηηθώλ κε θσλνιεςία. 

 

«1. Δλψπηνλ  ησλ δηθαζηεξίσλ, κε εμαίξεζε ην πηαηζκαηνδηθείν, 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ην ζχζηεκα ηήξεζεο πξαθηηθψλ ησλ 

ζπδεηήζεσλ κε θσλνιεςία».
1
  

 

2. Ζ θσλνιεπηηθή ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ γίλεηαη απφ ηνλ 

Γξακκαηέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Γηθαζηή πνπ 

δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε κε καγλεηνθψλεζε θαη απνκαγλεηνθψλεζε ή 

άιιεο ηερληθέο θσλνιεςίαο πνπ δηελεξγνχληαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

κεραληθψλ κέζσλ θαη, εθφζνλ παξίζηαηαη αλαγθαίν, κε ηε ζπλδξνκή 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 142Α  πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄- 140). ηε ζπλέρεηα, ε παξ. 1 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  

 



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 103 

3. Οη πιηθνί θνξείο ηνπ ήρνπ φπσο ςεθηαθνί δίζθνη θαη θαζέηεο 

παξάγνληαη, κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ήρνπ, ζε έλα πξσηφηππν ην νπνίν 

θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο επαιήζεπζεο πξνο ην απνκαγλεηνθσλεκέλν ή κε άιιεο 

ηερληθέο εθηππσκέλν θείκελν θαη ζε έλα θπξσκέλν αληίηππν, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξγαζία ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο θαη εθηχπσζεο.  

 

4. Ζ κεραληθή έγγξαθε (θσλνιεςία) θαηά ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ 

ηνπ αθξναηεξίνπ απνηειεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ άξζξνπ 142 παξ. 1 ηα 

πξφρεηξα πξαθηηθά.  

 

5. Σν απνκαγλεηνθσλεκέλν ή κε άιιεο ηερληθέο εθηππσκέλν 

θείκελν ππνγξάθεηαη απφ ην δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη απφ 

ηνλ γξακκαηέα, ηίζεηαη ζηε δηθνγξαθία θαη ζπληζηά ην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 142 παξ. 2 θείκελν ησλ πξαθηηθψλ».  

 

Άξζξν  143. 

 

Σήξεζε ζηελνγξαθεκέλσλ πξαθηηθώλ. 

 

1. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εηδηθφο ζηελνγξάθνο γξακκαηέαο 

ηεξνχληαη ζηελνγξαθεκέλα πξαθηηθά χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα ή 

ελφο απφ ηνπο δηαδίθνπο ή θαη απηεπαγγέιησο. Ζ ζρεηηθή αίηεζε κπνξεί λα 

ππνβιεζεί αθφκε θαη φζν δηαξθεί ε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ζην 

δηθαζηήξην, πνπ απνθαίλεηαη ακέζσο θαη ακεηαθιήησο. Αλ ην δηθαζηήξην 

δερζεί ηελ αίηεζε, θαζνξίδεη ην πνζφ ηεο δαπάλεο, πνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί ακέζσο ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ απφ ην δηάδηθν πνπ 

ππέβαιε ηελ αίηεζε. Με έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο κπνξεί λα 

κεηαθιεζεί γηα νξηζκέλε δίθε ζηελνγξάθνο γξακκαηέαο απφ άιιν 

δηθαζηήξην.  

 

2. Σα ζηελνγξαθεκέλα πξφρεηξα πξαθηηθά κνλνγξάθνληαη απφ ην 

δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη κέζα ζε νθηψ εκέξεο γξάθνληαη 

απφ ην γξακκαηέα κε θνηλά γξάκκαηα θαη ππνγξάθνληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 142 παξ.2. Σα θαλνληθά πξαθηηθά ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

ζηελνγξαθεκέλα πξφρεηξα, ηα νπνία, ζε πεξίπησζε πνπ ζα ακθηζβεηεζνχλ 

εθείλα πνπ γξάθηεθαλ κε θνηλά γξάκκαηα, απνηεινχλ πιήξε απφδεημε. Αλ 

παξνπζηαζηεί θψιπκα ζην ζηελνγξάθν γξακκαηέα ή αλ απηφο 

απνκαθξπλζεί (άξζξν 142 παξ. 2), ν δηθαζηήο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε 

πξνζιακβάλεη γηα ηε κεηάθξαζε ηδηψηε ζηελνγξάθν πνπ δίλεη ελψπηφλ ηνπ 

ηνλ φξθν ηνπ δηεξκελέα.  
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Άξζξν  144. 

 

ύληαμε ηεο απόθαζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ. 

 

1. Ζ απφθαζε θαη νη δηαηάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο ζπληάζζνληαη γξαπηψο θαη ππνγξάθνληαη κέζα ζε νθηψ 

εκέξεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 142 παξ. 2.  

 

2. Με έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 

νινκέιεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ επηηξέπεηαη νη απνθάζεηο θαη νη δηαηάμεηο λα 

κε ζπληάζζνληαη ηδηαηηέξσο, αιιά λα θαηαρσξίδνληαη νιφθιεξεο ζηα 

πξαθηηθά
.
 ζηα πηαηζκαηνδηθεία ηελ πξφηαζε ηελ ππνβάιιεη ε νινκέιεηα 

ηνπ πξσηνδηθείνπ φπνπ ππάγνληαη
.
 νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 138 παξ. 2 θαη 

3 θαη 139 ηεξνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε.  

 

«3. Ζ ζχληαμε ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ησλ νπνίσλ 

έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν γίλεηαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, φηαλ 

θξαηείηαη εθείλνο πνπ ην αζθεί».
1
  

 

Άξζξν  145. 

 

Γηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο απόθαζεο, ηεο δηάηαμεο θαη ησλ 

πξαθηηθώλ. 

 

1. Όηαλ ζηελ απφθαζε ή ζηε δηάηαμε ππάξρνπλ ιάζε ή παξαιείςεηο 

πνπ δελ δεκηνπξγνχλ αθπξφηεηα, ν δηθαζηήο πνπ ηηο εμέδσζε δηαηάζζεη 

απηεπαγγέιησο ή κε αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα ή θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο 

ηε δηφξζσζε ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, αλ δελ κεηαβάιινληαη νπζηαζηηθά 

θαη δελ αιινηψλεηαη ε αιεζηλή εηθφλα απηψλ πνπ πξάγκαηη ζπλέβεζαλ ζην 

αθξναηήξην.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 144 κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104).  
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2. Ζ δηφξζσζε ή ε ζπκπιήξσζε κπνξεί λα αθνξά, εθηφο απφ ηηο 

άιιεο παξαιείςεηο, θαη ηα φζα αλαθέξνληαη σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλεπαξθνχο αηηηνινγηθνχ θαη ηε 

δηεπθξίληζε ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο απφθαζεο φηαλ απηφ έρεη αζάθεηεο ή είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ απαγγέιζεθε ζην αθξναηήξην ή πνπ 

ζεκεηψζεθε ζηα πξαθηηθά. Ζ δηφξζσζε ή ε ζπκπιήξσζε δηαηάζζεηαη κε 

απφθαζε ή δηάηαμε, χζηεξα απφ θιήηεπζε θαη αθξφαζε ησλ δηαδίθσλ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ. Ζ δηφξζσζε ή ε ζπκπιήξσζε απφθαζεο ηνπ κεηθηνχ 

νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ δηαηάζζεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ έιεμε ε ζχλνδνο 

θαηά ηελ νπνία εθδφζεθε ε απφθαζε, απφ ην δηθαζηήξην ησλ εθεηψλ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην. Αλ 

αζθήζεθε θαηά ηεο απφθαζεο έλδηθν κέζν, ηε δηφξζσζε ή ηε ζπκπιήξσζή 

ηεο ηε δηαηάζζεη ην δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε, αλ ην έλδηθν κέζν 

απνξξίθζεθε σο απαξάδεθην
.
 ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ηε δηφξζσζε ή ηε 

ζπκπιήξσζε ηε δηαηάζζεη ην δηθαζηήξην πνπ απνθαζίδεη γηα ην έλδηθν 

κέζν.  

 

3. «Μέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ, θαηά ην άξζξν 142 παξ. 2 

εδάθην ηειεπηαίν, θαηαρψξεζε ζην εηδηθφ βηβιίν θαζαξνγξακκέλσλ 

πξαθηηθψλ είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηνπο δηαδίθνπο θαη ηνλ εηζαγγειέα 

ή λα πξνθιεζεί απηεπαγγέιησο απφ ην δηθαζηή ε δηφξζσζε ιαζψλ, πνπ 

ππάξρνπλ ζηα πξαθηηθά ή ε ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ, αλ ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1».
1
 Σε δηφξζσζε ή ηε ζπκπιήξσζε ηε 

δηαηάζζεη, χζηεξα απφ θιήηεπζε θαη αθξφαζε ησλ δηαδίθσλ πνπ ήηαλ 

παξφληεο, φπνηνο δηεπζχλεη ηε ζπλεδξίαζε, θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ 

ην δηθαζηήξην πνπ δίθαζε απνηεινχκελν απφ ηνπο ίδηνπο αλ είλαη δπλαηφλ 

δηθαζηέο.  

 

«4. ……..…………………………………...………………………»
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 145 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88).  
2
 Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 145, πνπ είρε πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), 

θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 34 παξ. 18 εδάθ. β΄ ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207).  
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Άξζξν   146. 

 

Αλαλέσζε ησλ πξσηνηύπσλ ησλ απνθάζεσλ θαη πξαθηηθώλ. 

 

Ζ αλαλέσζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ πξσηνηχπσλ ησλ απνθάζεσλ, 

ησλ δηαηάμεσλ, ησλ βνπιεπκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη θάζε 

άιινπ εγγξάθνπ ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, πνπ θαηαζηξάθεθαλ απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία, ράζεθαλ ή ππεμαηξέζεθαλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα 

νξίδεη εηδηθφο λφκνο.  

 

Άξζξν  147. 

 

Αληίγξαθα. 

 

Αληίγξαθα ησλ απνθάζεσλ, ησλ δηαηάμεσλ, ησλ πξαθηηθψλ, ησλ 

βνπιεπκάησλ, θαζψο θαη θάζε εγγξάθνπ ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο δίλνληαη 

κεηά ην ηέινο ηεο ζε θάζε δηάδηθν ηεο πνηληθήο δίθεο, ελψ ζε 

νπνηνλδήπνηε άιινλ πνπ έρεη ζπκθέξνλ δίλνληαη κε αίηεζή ηνπ θαη κε 

έγθξηζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ πηαηζκαηνδίθε. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101,104, 

107 θαη 108
.
 ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ είλαη 

δπλαηφλ λα δνζνχλ αληίγξαθα κε νκφθσλε έγθξηζε ηνπ αλαθξηηή θαη ηνπ 

εηζαγγειέα. 
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Δθζέζεηο. 

 

Άξζξν  148. 

 

Οξηζκόο. 

 

Έθζεζε νλνκάδεηαη ην έγγξαθν πνπ ζπληάζζεη δεκφζηνο ππάιιεινο 

ν νπνίνο εθπιεξψλεη θαζήθνληα ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία γηα λα βεβαηψζεη 

πξάμεηο πνπ έθαλε ν ίδηνο ή άιινο αξκφδηνο δεκφζηνο ππάιιεινο κε ηνλ 

νπνίν ζπκπξάηηεη ή δειψζεηο ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε 

απηνχο. 

 

Άξζξν   149. 

 

Υξόλνο θαη ηόπνο πνπ ζπληάζζεηαη ε έθζεζε. 

 

Ζ έθζεζε πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζηνλ ηφπν φπνπ γίλεηαη ε πξάμε ή 

ε δήισζε πνπ βεβαηψλεηαη ζ’ απηήλ θαη ζηνλ ίδην ηνλ ρξφλν ηεο ελέξγεηαο, 

ή, αλ απηφ είλαη αδχλαην, ακέζσο θαηφπηλ. 

 

Άξζξν   150. 

 

Πξόζσπα πνπ ζπκπξάηηνπλ. 

 

Καηά ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο, φηαλ ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, 

παξίζηαηαη δηθαζηηθφο γξακκαηέαο ή αλαθξηηηθφο ππάιιεινο, θαη, αλ δελ 

ππάξρνπλ απηνί, παξίζηαληαη δχν κάξηπξεο. Οη κάξηπξεο πξέπεη λα κελ 

έρνπλ ειηθία θάησ απφ 17 εηψλ, λα κελ έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηελ έθβαζε 

ηεο ππφζεζεο, λα κελ είλαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έσο ηνλ 

ηξίην βαζκφ κε ην δεκφζην ππάιιειν πνπ ζπληάζζεη ηελ έθζεζε ή ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ή ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα, λα κελ είλαη πξνθαλψο 

κεζπζκέλνη ή δηαλνεηηθά άξξσζηνη. Αλ δελ ππάξρνπλ νχηε απηνί νη 

κάξηπξεο, ν δεκφζηνο ππάιιεινο νθείιεη λα ζπληάμεη ηελ έθζεζε κφλνο 

ηνπ. 
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Άξζξν   151. 

 

Σν πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο. 

 

Ζ έθζεζε πνπ γξάθεηαη απφ ην δηθαζηηθφ γξακκαηέα αλ απηφο είλαη 

παξψλ, πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία θαη, αλ είλαη 

δπλαηφλ, ηελ ψξα θαηά ηελ νπνία άξρηζε θαη ηειείσζε ε ζχληαμή ηεο
.
 ηα 

νλνκαηεπψλπκα θαη ηελ θαηνηθία ησλ πξνζψπσλ πνπ παξεπξέζεθαλ θαη 

ηνπο ηπρφλ γλσζηνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξεπξέζεθαλ ηα 

πξφζσπα πνπ έπξεπε
. 
πξέπεη λα πεξηέρεη αθξηβή πεξηγξαθή ησλ πξάμεσλ 

πνπ πηζηνπνηνχληαη κε ηελ έθζεζε ή ησλ δειψζεσλ ηξίησλ πνπ έγηλαλ ζ’ 

απηφλ πνπ ζπληάζζεη ηελ έθζεζε, θαη λα αλαθέξεη αλ νη δειψζεηο απηέο 

ππήξμαλ απζφξκεηεο ή πξνθιήζεθαλ κε εξσηήζεηο ηνπ ππαιιήινπ. Ζ 

έθζεζε δηαβάδεηαη κπξνζηά ζε φζνπο θαηά ην άξζξν 150 ζπλεξγάζηεθαλ, 

θαη ππνγξάθεηαη απφ απηνχο, θαζψο θαη απφ ηνπο κάξηπξεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ θαη απφ ην δεκφζην ππάιιειν πνπ ζπλέηαμε ηελ έθζεζε. Αλ 

θάπνηνο απ’ απηνχο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ή εμεηάζηεθαλ δελ μέξεη ή 

αξλείηαη λα ππνγξάςεη, απηφ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε. 

 

Άξζξν  152. 

 

Απνδεηθηηθή δύλακε ηεο έθζεζεο. 

 

Ζ έθζεζε έρεη απνδεηθηηθή δχλακε σζφηνπ απνδεηρζεί ην αληίζεην. 

Γηα φζα φκσο βεβαηψλνληαη ζ’ απηήλ φηη έγηλαλ απφ δεκφζην ππάιιειν ε 

έθζεζε έρεη απνδεηθηηθή δχλακε σζφηνπ πξνζβιεζεί γηα πιαζηφηεηα. 

Απηφ δελ εκπνδίδεη πάλησο ην δηθαζηή λα εθηηκήζεη ην πεξηερφκελν ηεο 

έθζεζεο ειεχζεξα. 

 

Άξζξν  153. 

 

Αθπξόηεηα ηεο έθζεζεο. 

 

Ζ έθζεζε είλαη άθπξε, φηαλ ιείπνπλ ε ρξνλνινγία (εθηφο αλ 

πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα απφ ην φιν πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ή απφ άιια 

έγγξαθα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζ’ απηήλ), ε αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ θαη 

ησλ επσλχκσλ ή ε ππνγξαθή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπκπξάμεη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 ή πνπ εμεηάζηεθαλ ή ε ππνγξαθή ηνπ δεκφζηνπ 

ππαιιήινπ πνπ ζπληάζζεη ηελ έθζεζε.
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Σ Ρ Η Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Κνηλνπνηήζεηο θαη επηδόζεηο. 

 

Άξζξν  154. 

 

Γηάθξηζε ηεο θνηλνπνίεζεο από ηελ επίδνζε. 

 

1. Ο λφκνο νξίδεη πφηε είλαη απαξαίηεηε ε θνηλνπνίεζε θάπνηνπ 

εγγξάθνπ ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη πφηε ε επίδνζή ηνπ. Ζ θνηλνπνίεζε 

θαη ε επίδνζε ζπλεπάγνληαη ηα ίδηα λφκηκα απνηειέζκαηα.  

 

2. Ζ επίδνζε ή ε θνηλνπνίεζε είλαη άθπξεο, αλ δελ ηεξεζνχλ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155-157,159 θαη 165. 
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Άξζξν   155.
1
 

 

Δπίδνζε. 

 

1. Ζ επίδνζε γίλεηαη κε παξάδνζε ηνπ εγγξάθνπ ζηα ρέξηα ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ απφ πνηληθφ ή δηθαζηηθφ επηκειεηή ή, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρνπλ, απφ φξγαλν ηεο δεκφζηαο δχλακεο ή απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ 

γξακκαηέα ηεο θνηλφηεηαο «ή ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο έρεη 

νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ».
2
 Αλ απηφο πνπ 

θάλεη ηελ επίδνζε δελ βξίζθεη ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηνλ ηφπν ηεο δηακνλήο 

ή ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηνπ 

γξαθείνπ φπνπ αζθεί ην επάγγεικά ηνπ, εγρεηξίδεη ην έγγξαθν ζε θάπνηνλ 

απφ εθείλνπο πνπ, έζησ θαη πξνζσξηλά, δηακέλνπλ καδί ηνπ ή ζηνπο 

νηθηαθνχο βνεζνχο ηνπ ή ζην ζπξσξφ ηεο θαηνηθίαο πνπ κέλεη ή ζε 

θάπνηνλ απφ φζνπο είλαη ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγαζηήξην ή ζην γξαθείν. 

Απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ εμαηξνχληαη φζνη θαηά ηελ αλεμέιεγθηε 

αληίιεςε απηνχ πνπ θάλεη ηελ επίδνζε είλαη κηθξφηεξνη απφ δεθαεπηά 

εηψλ ή ςπρηθά αζζελείο ή πξνθαλψο κεζπζκέλνη
.
 εμαηξνχληαη επίζεο νη 

παζφληεο απφ ην έγθιεκα, φηαλ ε επίδνζε πξφθεηηαη λα γίλεη ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν ή ζηνλ αζηηθψο ππεχζπλν, θαη αληηζηξφθσο.  

Αλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελν ζε εξγνζηάζην, ε επίδνζε κπνξεί λα 

γίλεη ζην δηεπζπληή ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ζην ζπξσξφ. Σα πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα β' θαη γ' είλαη ππνρξεσκέλα λα παξαδψζνπλ ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ην έγγξαθν πνπ ηνπο επηδφζεθε ρσξίο θακηά ρξνλνηξηβή.  

 «Δηδηθφηεξα, ε επίδνζε βνπιεπκάησλ θαη απνθάζεσλ κπνξεί λα 

γίλεη θαη κε παξάδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ (απνθάζεσο ή 

βνπιεχκαηνο) ζηνλ ελδηαθεξφκελν ζε ςεθηαθή κνξθή, ε γλεζηφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ νπνίνπ ζα πηζηνπνηείηαη κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε παξάδνζε ηνπ πην πάλσ 

εγγξάθνπ ζπλνδεχεηαη κε ηελ παξάδνζε ζηα ρέξηα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

έθζεζεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην είδνο ηνπ επηδηδνκέλνπ εγγξάθνπ 

θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηφ επηδίδεηαη». 
3
 

                                                           
1
 ρεη.: Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.1835/1989 (Α΄- 76) νξίδεηαη φηη : 

  «7. Ζ θαηά ην άξζξν 155 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο επίδνζε ησλ εγγξάθσλ ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο θαη νη επηδφζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4125/1960, θαζψο 

επίζεο θαη νη επηδφζεηο ησλ εγγξάθσλ, ηελ επηκέιεηα ησλ νπνίσλ έρεη ε Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, γίλνληαη απφ ηνλ νηθείν επηκειεηή. Αλ δελ ππάξρεη 

επηκειεηήο ή είλαη αδχλαηε ή ηδηαίηεξα δχζθνιε ε επίδνζε απφ απηφλ, ε επίδνζε γίλεηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν ή ην γξακκαηέα ηεο θνηλφηεηαο ή απφ θνηλνηηθφ θχιαθα. 

  ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ή ηδηαίηεξα δχζθνιε ε επίδνζε απφ απηνχο, πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξνεγνχκελν εδάθην, ε επίδνζε ησλ εγγξάθσλ ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα γίλεη θαη απφ 

αζηπλνκηθφ φξγαλν, χζηεξα φκσο απφ παξαγγειία ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα».  
2
 Ζ εληφο εηζαγσγηθψλ θξάζε πξνζηέζεθε ζην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 155 κε ηελ παξ. 7 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2721/1999 (Α΄- 112).  
3
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 155 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ λ.4267/2014 (Α΄- 137).  
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«2. Αλ έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αξλεζεί 

λα παξαιάβεη ην έγγξαθν, απηφο πνπ θάλεη ηελ επίδνζε ην επηθνιιά ζηελ 

πφξηα ηεο θαηνηθίαο ή, πξνθεηκέλνπ γηα μελνδνρείν ή νηθνηξνθείν, ζηελ 

πφξηα ηνπ δσκαηίνπ, φπνπ δηακέλεη ν ελδηαθεξφκελνο ή ζηελ πφξηα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηνπ γξαθείνπ. Αλ δελ βξεζεί ζηελ 

θαηνηθία ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ή ν ζχλνηθνο ή ν νηθηαθφο βνεζφο ή 

ζπξσξφο, φπνηνο θάλεη ηελ επίδνζε επηθνιιά ην έγγξαθν ζηελ πφξηα ηεο 

θαηνηθίαο. ε πεξίπησζε  επίδνζεο βνπιεχκαηνο ή απφθαζεο ζε ςεθηαθή 

κνξθή, απηφο πνπ θάλεη ηελ επίδνζε επηθνιιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ 

πεξηέρεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 

έθζεζε, καδί κε ην έγγξαθν ζε ςεθηαθή κνξθή. Αλ ε ζπξνθφιιεζε έγηλε 

επεηδή ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 εδάθηα β΄ θαη γ΄ 

αξλήζεθαλ λα πάξνπλ ην επηδηδφκελν έγγξαθν ή απνπζίαδαλ ή δελ 

ππήξραλ, επηδίδεηαη αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ απηνχ ζηνλ ηπρφλ δηνξηζκέλν 

αληίθιεην ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή αζηηθψο ππεπζχλνπ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα αξρίδνπλ απφ ηελ επίδνζε ζηνλ 

αληίθιεην». 
1
 

 

3. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο θξαηείηαη ζηε θπιαθή ή ζε άιινλ 

θαζνξηζκέλν γηα ηελ θξάηεζε ηφπν, ε επίδνζε γίλεηαη ζηνλ ηφπν απηφλ κε 

θάπνηνλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε σο ζχλνηθνη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηελ έλλνηα απηνχ ηνπ 

άξζξνπ ζεσξνχληαη ν δηεπζπληήο ηεο θπιαθήο ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ν 

αλαπιεξσηήο ηνπο. 

 

Άξζξν   156. 

 

Δπίδνζε ζε πξόζσπα άγλσζηεο δηακνλήο. 

 

1. Αλ ην πξφζσπν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε επίδνζε 

απνπζηάδεη απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ε δηακνλή ηνπ είλαη 

άγλσζηε, ε επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ γίλεηαη ζην ζχδπγφ ηνπ, ή, αλ δελ 

ππάξρεη ζχδπγνο, ζε έλαλ απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο αδεξθνχο ή ζε άιινπο 

ζπγγελείο ηνπ εμ’ αίκαηνο ή αγρηζηείαο έσο θαη ηνλ ηξίην βαζκφ. Σα ηξίηα 

απηά πξφζσπα δελ πξέπεη θαηά ηελ αλέιεγθηε αληίιεςε εθείλνπ πνπ 

ελεξγεί ηελ επίδνζε λα έρνπλ ειηθία θαηψηεξε ησλ δεθαεπηά εηψλ, νχηε λα 

είλαη ςπρηθά αζζελείο ή πξνθαλψο κεζπζκέλα, νχηε παζφληεο απφ ην 

έγθιεκα, αλ ε επίδνζε πξφθεηηαη λα γίλεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν ή ηνλ 

αζηηθψο ππεχζπλν, θαη αληηζηξφθσο. Χο πξνο ηα άιια δεηήκαηα 

εθαξκφδεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε παξ.2 ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ.  

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4267/2014 (Α΄- 137).  
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2. Αλ δελ βξεζεί θαλείο απφ ηνπο παξαπάλσ ζπγγελείο ζηνλ ηφπν ηεο 

θαηνηθίαο ηνπ απνδέθηε ηεο επίδνζεο, απηή γίλεηαη πξνο ην δήκαξρν ή ην 

δεκνηηθφ ππάιιειν πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο γη’ απηφ ην ζθνπφ ή πξνο ηνλ 

πξφεδξν ή ηνλ γξακκαηέα ηεο θνηλφηεηαο ή πξνο ηνλ ηεξέα ηεο ελνξίαο ηεο 

ηειεπηαίαο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ απνδέθηε ηεο επίδνζεο, νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίζνπλ γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ηνπ 

εγγξάθνπ πνπ ηνπο επηδφζεθε ζε έλα απφ ηα δεκνζηφηεξα ζεκεία θαη λα 

ζηείινπλ βεβαίσζε γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ζηελ αξρή πνπ παξάγγεηιε ηελ 

επίδνζε. Ζ αξρή απηή κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα παξαγγείιεη λα γίλεη 

πξφζζεηε επίδνζε θαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ ή ηνπ ζσκαηείνπ ζην 

νπνίν αλήθεη θαηά ην λφκν ν απνδέθηεο ηεο επίδνζεο, νπφηε ηα 

απνηειέζκαηά ηεο αξρίδνπλ απφ ηε κεηαγελέζηεξε επίδνζε.  

 

Άξζξν   157. 

 

Δπίδνζε ζε ζηξαηησηηθνύο θαη ινηπνύο. 

 

Αλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε επίδνζε είλαη 

ζηξαηησηηθφο πνπ ππεξεηεί ζην ζηξαηφ μεξάο, ε επίδνζε γίλεηαη ζηνλ ίδην 

δηα κέζνπ ηνπ θξνπξάξρνπ ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν ππεξεηεί. Αλ βξίζθεηαη 

ζε πνιεκηθφ πινίν ή είλαη ζηξαηησηηθφο πνπ ππεξεηεί ζην λαπηηθφ ή ζηελ 

αεξνπνξία ή αλήθεη ζηε ρσξνθπιαθή, ηελ αζηπλνκία πφιεσλ, ηελ 

ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, ηε δαζνθπιαθή ή ηελ αγξνθπιαθή ή ην Ληκεληθφ 

ζψκα ή ην ζψκα θαξνθπιάθσλ, ε επίδνζε γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ δηνηθεηή 

ηνπ. Σέινο, αλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε επίδνζε είλαη 

πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ε επίδνζε γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ 

πξντζηακέλνπ ππνπξγνχ.  

 

Άξζξν   158. 

 

Δπίδνζε ζε όζνπο αλήθνπλ ζην εκπνξηθό λαπηηθό θαη ινηπνύο. 

 

Ζ επίδνζε ζε φζνπο αλήθνπλ ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ ή ζηελ πνιηηηθή 

αεξνπνξία, ζηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο θαη ηνπο ηξνρηνδξνκηθνχο ππαιιήινπο 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 155
.
 ζπγρξφλσο φκσο αλαθνηλψλεηαη ζηνλ 

άκεζν πξντζηάκελν ηνπ απνδέθηε ηεο επίδνζεο θαη, αλ πξφθεηηαη γηα 

θπβεξλήηε πινίνπ ή αεξνζθάθνπο, ζην δηεπζπληή ηεο αηκνπιντθήο ή ηεο 

αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. 
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Άξζξν  159. 

 

Δπίδνζε κε ην ηαρπδξνκείν ή ην ηειεγξαθείν. 

 

1. Ζ επίδνζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ην ηαρπδξνκείν, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 156, ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ζρεηηθφ δηάηαγκα
.
 ζε 

επείγνπζα πεξίπησζε νη θιήζεηο ησλ δηαδίθσλ θαη ησλ καξηχξσλ ζηελ 

αλάθξηζε ή ζην αθξναηήξην κπνξνχλ λα ζηαινχλ απεπζείαο κε 

ηειεγξάθεκα, πνπ αλαθέξεηαη ζηα πην νπζηαζηηθά ζεκεία ησλ θιήζεσλ. 

 

«2. Ζ επίδνζε ζε πξφζσπν πνπ θξαηείηαη ζε θπιαθή ή ζε άιιν 

θαζνξηζκέλν γηα ηελ θξάηεζε ηφπν (άξζξν 155 παξ. 3) κπνξεί λα γίλεη θαη 

κε ηειενκνηνηππηθή δηαβίβαζε ηνπ εγγξάθνπ. Σν ζπληαζζφκελo γηα ηελ 

επίδνζε απηή απνδεηθηηθφ κπνξεί λα δηαβηβαζηεί ζε  απηφλ πνπ παξάγγεηιε  

ηελ επίδoζε απηή κε ίδην ηξφπν».
1
 

 

Άξζξν   160. 

 

Αλαθνίλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ πνπ επηδίδεηαη. 

 

Όπνηνο επηδίδεη έγγξαθν, νθείιεη λα αλαθνηλψλεη ην πεξηερφκελν 

ηνπ εγγξάθνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη λα αλαγξάθεη ην γεγνλφο ζην 

επηδνηήξην. Ζ παξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπλεπάγεηαη ηελ 

πεηζαξρηθή ηηκσξία ηνπ ππαίηηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 2 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 159 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2298/1995 (Α΄- 62). Σν ηζρχνλ 

θείκελν ηνπ άξζξνπ αξηζκήζεθε σο παξ. 1.  
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Άξζξν   161. 

 

Σν απνδεηθηηθό ηεο επίδνζεο. 

 

1. Γηα ηελ επίδνζε πνπ ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 155- 158, 

εθείλνο πνπ ηελ ελεξγεί νθείιεη λα ζπληάμεη απνδεηθηηθφ ζηνλ ηφπν φπνπ 

απηή γίλεηαη. «ην απνδεηθηηθφ, κε πνηλή αθπξφηεηαο ηεο επίδνζεο, 

ζεκεηψλεηαη ν ηφπνο, ην έηνο, ν κήλαο, ε εκέξα θαη, αλ πξφθεηηαη γηα 

θιεηήξην ζέζπηζκα ή θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ν αξηζκφο απηψλ, ν 

θαιψλ εηζαγγειέαο, δεκφζηνο θαηήγνξνο ή πηαηζκαηνδίθεο, σο θαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν παξαδφζεθε ην έγγξαθν, 

ππνγξάθεηαη δε ην απνδεηθηηθφ απφ ην πξφζσπν απηφ θαη εθείλνλ πνπ 

ελεξγεί ηελ επίδνζε».
1
 Αλ ην πξφζσπν απηφ δειψζεη φηη δελ μέξεη ή δελ 

κπνξεί λα ππνγξάςεη, ή αλ αξλεζεί, ή αλ ην έγγξαθν πνπ επηδίδεηαη 

ηνηρνθνιιεζεί θαηά ην άξζξν 155 παξ. 2, ηα γεγνλφηα απηά, θαζψο θαη ην 

νλνκαηεπψλπκν εθείλνπ πνπ αξλήζεθε λα ην παξαιάβεη θαηά ην άξζξν 

155 παξ. 2, αλαγξάθνληαη ζην απνδεηθηηθφ
.
 πξνζιακβάλεηαη επίζεο απφ 

φπνηνλ ελεξγεί ηελ επίδνζε έλαο κάξηπξαο, ηνπ νπνίνπ ην νλνκαηεπψλπκν, 

ε θαηνηθία θαη ην επάγγεικα αλαγξάθνληαη ζην απνδεηθηηθφ, πνπ ην 

ππνγξάθεη θαη απηφο αλ μέξεη γξάκκαηα.  

 

2. Απηφο πνπ επηδίδεη νθείιεη επίζεο ζε θάζε πεξίπησζε λα 

ζεκεηψζεη ζην έγγξαθν ηε ρξνλνινγία θαη ηνλ ηφπν ηεο επίδνζεο, θαζψο 

θαη ην πξφζσπν ζην νπνίν παξαδφζεθε, θαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζεκείσζε. «ε πεξίπησζε επίδνζεο βνπιεχκαηνο ή απνθάζεσο κε 

παξάδνζε  ζε ςεθηαθή κνξθή, ε ζεκείσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

δηελεξγείηαη επί ηεο εθζέζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 155».
2
  

 

3. Ζ ηειεγξαθηθή κεηαβίβαζε πνπ θαηά ην άξζξν 159 αλαπιεξψλεη ηελ 

επίδνζε βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ελεξγεί ηελ επίδνζε κε 

απνδεηθηηθφ, ην νπνίν ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 161 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41).  
2
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 161 κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ λ.4267/2014 (Α΄- 137).  
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4. Ζ επίδνζε κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη κε έγγξαθν παξαιαβήο, 

ην νπνίν ζπληάζζεηαη θάησ απφ ην αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ επηδίδεηαη 

θαη ππνγξάθεηαη απφ απηφλ πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε ή απφ 

ζχλνηθφ ηνπ. Ζ απφδεημε ζπληάζζεηαη απφ ηα φξγαλα ηεο επίδνζεο ή απφ 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο γξακκαηείαο γηα ηηο επηδφζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα 

δηθαζηηθά θαηαζηήκαηα
.
 πεξηέρεη απαξαηηήησο ην νλνκαηεπψλπκν εθείλνπ 

πνπ επηδίδεη θαη εθείλνπ πνπ παξαιακβάλεη ην έγγξαθν, θαζψο θαη ηνλ 

ηφπν θαη ηε ρξνλνινγία ηεο επίδνζεο. Ο ηφπνο θαη ε ρξνλνινγία ηεο 

επίδνζεο ζεκεηψλεηαη θαη ζην έγγξαθν πνπ παξαδίδεηαη ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 

 

«Άξζξν   162.
1
 

 

Απνδεηθηηθή δύλακε ηνπ επηδνηεξίνπ. 

 

Σν απνδεηθηηθφ ηεο επίδνζεο, πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 161, έρεη απνδεηθηηθή δχλακε σζφηνπ πξνζβιεζεί γηα πιαζηφηεηα. 

Ζ πξνζβνιή ηνπ σο πιαζηνχ δελ  εκπνδίδεη ηελ πνηληθή δίθε λα 

πξνρσξήζεη, αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη απηφο ζηνλ νπνίν έγηλε ε επίδνζε 

πιεξνθνξήζεθε έγθαηξα ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ πνπ επηδφζεθε. Σν 

ίδην εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ιείπεη θάπνην ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζην 

θχξνο ηνπ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ. Χο πξνο ην δήηεκα απηφ αηηηνινγεκέλα 

απνθαζίδεη ην δηθαζηήξην».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 162, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), ηίζεηαη  

φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207).  
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Άξζξν   163. 

 

Παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ επίδνζε. 

 

1. Δθείλνο πνπ θάλεη ηελ επίδνζε, θαη απφ αζπγρψξεηε ακέιεηα 

παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155-159 θαη 161, ηηκσξείηαη 

πεηζαξρηθά. «Αλ ε παξάβαζε αλαθαιπθζεί ζην αθξναηήξην θαη ηδίσο φηαλ 

απηή πξνθχπηεη απφ έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, ην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη 

ηελ πνηληθή ππφζεζε επηβάιιεη ππνρξεσηηθά ζηνλ ππαίηην ηελ πεηζαξρηθή 

πνηλή επίπιεμεο ή πξνζηίκνπ 2.000-20.000 δξρ. (5,90-59 επξψ)
1
 ή θαη ηηο 

βαξχηεξεο πνηλέο πνπ πξνβιέπνπλ νη πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο απφ ηηο νπνίεο 

δηέπεηαη, αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο ππαηηηφηεηάο ηνπ. Αλ ε παξάβαζε είλαη 

θαη αμηφπνηλε, κπνξεί λα επηβιεζεί θαη ε πξνβιεπφκελε πνηλή. Αλ ν 

ππαίηηνο είλαη απψλ, ε απφθαζε επηδίδεηαη ζ’ απηφλ. ε θάζε πεξίπησζε ε 

απφθαζε δηαβηβάδεηαη κε επηκέιεηα ηνπ εηζαγγειέα ηεο έδξαο ζηελ 

πξντζηακέλε αξρή απηνχ πνπ ελήξγεζε ηελ επίδνζε. Αλ ν ππαίηηνο δελ 

παξίζηαηαη, έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη, κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηφηε 

πνπ ηνπ επηδφζεθε ε απφθαζε, ηελ αλαζεψξεζή ηεο απφ ην ίδην 

δηθαζηήξην. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ην 

γξακκαηέα».
1
 

 

2. Όζνη αξλνχληαη λα παξαιάβνπλ ην έγγξαθν πνπ ηνπο επηδίδεηαη ή 

λα ππνγξάςνπλ ην επηδνηήξην ηηκσξνχληαη γηα απείζεηα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα. 

 

Άξζξν  164. 

 

Γηθαηώκαηα ησλ νξγάλσλ ηεο επίδνζεο. 

 

1. Όπνηνο ελεξγεί επηδφζεηο εηζπξάηηεη γηα θάζε επίδνζε δηθαηψκαηα 

πνπ θαζνξίδνληαη θαη θαηαβάιινληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 163 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173).  

   Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ν ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα απφ δξαρκέο ζε επξψ θαη 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πξνθχπηνληνο πνζνχ ζε επξψ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 5 

ηνπ λ.2943/2001(Α΄- 203) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.186312/3-12-2001 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  
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2. Σα δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζ’εθείλνλ πνπ ελεξγεί 

επηδφζεηο εθθαζαξίδνληαη καδί κε ηα άιια δηθαζηηθά έμνδα απφ ην 

γξακκαηέα ηνπ αξκφδηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ εηο βάξνο ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ
.
 ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο δίθεο επεηδή απνπζηάδνπλ νη 

κάξηπξεο, ε εθθαζάξηζε γίλεηαη εηο βάξνο φζσλ απνπζηάδνπλ. 

 

Άξζξν   165. 

 

Κνηλνπνίεζε. 

 

1. Ζ θνηλνπνίεζε γίλεηαη κε αλαθoίλσζε ηνπ δηθαζηή, ηνπ 

εηζαγγειέα ή ηνπ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ ζηνλ παξφληα δηάδηθν, κάξηπξα 

ή πξαγκαηνγλψκνλα ή ηερληθφ ζχκβνπιν ή ηνπο ζπλεγφξνπο ή 

αληηθιήηνπο ησλ δηαδίθσλ. Γηα ηελ θνηλνπνίεζε ζπληάζζεηαη έθζεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπ θψδηθα. Ζ θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζην 

αθξναηήξην κλεκνλεχεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

2. Ζ θνηλνπνίεζε ησλ βνπιεπκάησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αλαθξηηή ζηελ εηζαγγειηθή αξρή γίλεηαη κφιηο απηά εθδνζνχλ κε 

παξάδνζε αληηγξάθνπ απφ ην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

ηνπ αλαθξηηή ζην γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο ή κε πξνζαγσγή ηνπ 

πξσηνηχπνπ ζηνλ εηζαγγειέα. Όπνηνο ελεξγεί ηελ θνηλνπνίεζε ζπληάζζεη 

γη’ απηήλ έθζεζε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ην γξακκαηέα ηεο 

εηζαγγειίαο ή ηνλ εηζαγγειέα. Αλ δελ ζπληαρζεί ε έθζεζε, ε θνηλνπνίεζε 

ζεσξείηαη φηη έγηλε ηελ ηξίηε εκέξα απφ ηελ εκέξα πνπ εθδφζεθε ην 

βνχιεπκα ή ε δηάηαμε. 

 
 



ει. 118                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Σ Δ Σ Α Ρ Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Πξνζεζκίεο. 

 

Άξζξν   166. 

 

Πξνζεζκία γηα ηελ εκθάληζε ζην αθξναηήξην. 

 

«1. Όπνπ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, ε πξνζεζκία 

εκθάληζεο ησλ δηαδίθσλ, ησλ καξηχξσλ θαη πξαγκαηνγλσκφλσλ ζην 

αθξναηήξην νξίδεηαη ζε δεθαπέληε εκέξεο. Αλ ν θιεηεπφκελνο δηακέλεη 

ζηελ αιινδαπή ή είλαη άγλσζηεο δηακνλήο, ε πξνζεζκία απηή είλαη 

ηξηάληα εκεξψλ αλ ε δηακνλή ηνπ βξίζθεηαη ζε ρψξα ηεο Δπξψπεο ή ηεο 

Μεζνγείνπ θαη εμήληα εκεξψλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε».
1
 

 

«2. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο θαη ιήγεη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο ηεο δηθαζίκνπ».
1
 

 

3. Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 

ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην (άξζξν 174 

παξ. 2). 

 

Άξζξν  167. 

 

Πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο. 

 

Ζ επίδνζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο ζηνλ θαηεγνξνχκελν ή ζηνλ 

αζηηθψο ππεχζπλν πξέπεη λα γίλεη πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηθάζηκν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Οη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 166 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1653/1986       

(Α΄- 173) 
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Άξζξν  168. 

 

Τπνινγηζκόο ησλ πξνζεζκηώλ. 

 

1. Οη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ θψδηθα ππνινγίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην θαζηεξσκέλν εκεξνιφγην. Όηαλ ε πξνζεζκία νξίδεηαη ζε 

εκέξεο, δελ ππνινγίδεηαη ε εκέξα κε ηελ νπνία ζπκπίπηεη ην ρξνληθφ 

ζεκείν ή ην γεγνλφο απφ ην νπνίν αξρίδεη λα ηξέρεη ή πξνζεζκία
.
 αλ ε 

ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο είλαη εμαηξεηέα, ε πξνζεζκία 

παξεθηείλεηαη έσο θαη ηελ επφκελε κε εμαηξεηέα εκέξα. Ζ εηθνζηηεηξάσξε 

πξνζεζκία δηαξθεί φιε ηελ επφκελε εκέξα κεηά ηελ έλαξμή ηεο.  

 

2. Ζ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ, 

ηελ θαηάζεζε εγγξάθσλ ή ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ ζεσξείηαη φηη ιήγεη 

ηε ζηηγκή πνπ ιήγεη ε ηειεπηαία εξγάζηκε ψξα ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ 

γξαθείνπ.  

 

Άξζξν  169. 

 

Παξέθηαζε θαη ζπληόκεπζε ηεο πξνζεζκίαο. 

 

«1. Ο εηζαγγειέαο ή δεκφζηνο θαηήγνξνο πνπ δηαηάζζεη ηελ επίδνζε 

ηεο θιήζεο κπνξεί, αλ ζπληξέρνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θίλδπλνο 

παξαγξαθήο ή άιινη εμαηξεηηθνί ιφγνη πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ 

παξαγγειία πξνο επίδνζε, λα ζπληνκεχζεη ηελ πξνζεζκία εκθάληζεο ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ, ησλ καξηχξσλ θαη ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ ζην 

αθξναηήξην ζε νθηψ θαη’ αλψηαην φξην εκέξεο, εθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα 

πξφζσπα γλσζηήο δηακνλήο ζηελ εκεδαπή».
1
 

 

2. Ο δηάδηθνο πνπ πξνο φθειφο ηνπ νξίδεηαη θάπνηα πξνζεζκία 

κπνξεί λα παξαηηεζεί ή λα ζπλαηλέζεη ζηε ζπληφκεπζή ηεο κε γξαπηή ή 

πξνθνξηθή δήισζή ηνπ ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο εηζαγγειίαο
.
 

γηα ηε δήισζε απηή ζπληάζζεηαη έθζεζε. Αλάθιεζε ηεο δήισζεο δελ 

επηηξέπεηαη
.
 αλ φκσο κεηά ηε δήισζε πξνθχςνπλ ιφγνη πνπ λα 

δηθαηνινγνχλ λέα πξνζεζκία ζ’απηφλ πνπ παξαηηήζεθε, κπνξεί λα δεηήζεη 

απφ ηνλ εηζαγγειέα ή ην δεκφζην θαηήγνξν λα πξνζδηνξηζηεί λέα 

δηθάζηκνο θαη, αλ δελ ηνπ δνζεί, λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην αλαβνιή 

ηεο ζπδήηεζεο.  

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 169, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1653/1986      

(Α΄-173), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1738/1987 (Α΄-200).  
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Αθπξόηεηεο. 

 

Άξζξν  170. 

 

Πόηε ππάξρεη αθπξόηεηα. 

 

1. Ζ αθπξφηεηα κηαο πξάμεο ή ελφο εγγξάθνπ ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο επέξρεηαη κφλν φηαλ απηφ νξίδεηαη ξεηά ζην λφκν.  

 

«2. Ζ αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην επέξρεηαη επίζεο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηεγνξνχκελνο ή ν ζπλήγνξφο ηνπ ή ν 

εηζαγγειέαο δήηεζαλ λα αζθήζνπλ δηθαίσκα πνπ ξεηά ηνπο παξέρεηαη απφ 

ην λφκν θαη ην δηθαζηήξην ηνπο ην αξλήζεθε ή παξέιεηςε λα απνθαλζεί γηα 

ηε ζρεηηθή αίηεζε».
1
 

 

Άξζξν  171. 

 

Απόιπηε αθπξόηεηα. 

 

Αθπξφηεηα πνπ ιακβάλεηαη θαη απηεπαγγέιησο ππφςε απφ ην 

δηθαζηήξην ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζηνλ Άξεην Πάγν αθφκε 

πξνθαιείηαη:  

 

1. Αλ δελ ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ: α) ηε ζχλζεζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ λφκνπ πεξί κεηθηψλ νξθσηψλ δηθαζηεξίσλ γηα 

αθπξφηεηα εμαηηίαο θαθήο ζχλζεζήο ηνπ
. 

β) ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο 

δίσμεο απφ ηνλ εηζαγγειέα θαη ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην θαη ζε πξάμεηο ηεο πξνδηθαζίαο πνπ νξίδνληαη 

ζην λφκν
.
 γ) ηελ αλαζηνιή ηεο πνηληθήο δίσμεο ζε φζεο πεξηπηψζεηο ηελ 

επηβάιιεη ππνρξεσηηθά ν λφκνο
.
 «δ) ηελ εκθάληζε, ηελ εθπξνζψπεζε θαη 

ηελ ππεξάζπηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην λφκν, ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ 

Διεπζεξηψλ θαη ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα».
2
  

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 170, ε  νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1941/1991     

(Α΄- 41), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄-207). 
2
 Σν ζηνηρείν δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 171 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
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«2. Αλ ν πνιηηηθψο ελάγσλ παξέζηε παξάλνκα ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

αθξναηεξίνπ».
1
 

 

Άξζξν   172. 
 

Αθπξόηεηα από ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηα δηθαζηηθά ηέιε 

θαη ηα έλζεκα. 

 

Αλ ν δηθαζηήο ή νπνηνζδήπνηε δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ εθηειεί 

θαζήθνληα ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία ζπληάμεη ή δερηεί παξαβαίλνληαο ην 

λφκν έγγξαθν πνπ δελ έρεη ή έρεη ειιηπέο ην ηέινο ή ην έλζεκν πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ην λφκν, ε πνηληθή δηαδηθαζία δελ είλαη άθπξε, νχηε ε 

πνιηηηθή αγσγή πνπ αζθήζεθε ζ' απηήλ. ηνλ παξαβάηε ππάιιειν 

κπνξνχλ φκσο λα επηβιεζνχλ νη πνηλέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ θψδηθα γηα ηα 

ηέιε ραξηνζήκνπ.  

 

Άξζξν   173. 

 

Πξόηαζε ηεο αθπξόηεηαο. 

 

1. Κάζε ζρεηηθή αθπξφηεηα κπνξεί λα πξνηαζεί απφ ηνλ εηζαγγειέα 

ή απφ ην δηάδηθν πνπ έρεη ζπκθέξνλ. Αλ ε ζρεηηθή αθπξφηεηα αλαθέξεηαη 

ζε πξάμε ηεο πξνδηθαζίαο, πξέπεη λα πξνηαζεί έσο ην ηέινο ηεο
.
 αλ 

αλαθέξεηαη ζε πξάμε ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην, θχξηαο ή 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο, πξέπεη λα πξνηαζεί σζφηνπ εθδνζεί γηα ηελ 

θαηεγνξία νξηζηηθή απφθαζε ζε ηειεπηαίν βαζκφ.  

 

2.  Απφ ηηο απφιπηεο αθπξφηεηεο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 171, 

φζεο αλαθέξνληαη ζε πξάμεηο ηεο πξνδηθαζίαο κπνξνχλ λα πξνηείλνληαη 

σζφηνπ γίλεη ακεηάθιεηε ε παξαπνκπή ζην αθξναηήξην. 

 

3. Δθηφο απφ ηελ απφιπηε αθπξφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

171, ε αθπξφηεηα πνπ πξνήιζε απφ ελέξγεηα ή απφ παξάιεηςε ηνπ 

εηζαγγειέα ή ηνπ δηαδίθνπ ή πνπ έγηλε δεθηή ξεηά απφ απηνχο δελ κπνξεί 

λα πξνηαζεί απφ ηνπο ίδηνπο.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 171, ε νπνία θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1941/1991 

(Α΄- 41), ηίζεηαη φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207). 
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Άξζξν  174. 

 

Πόηε θαιύπηεηαη ε αθπξόηεηα. 

 

1. Αθπξφηεηα πνπ δελ πξνηάζεθε ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

άξζξν θαιχπηεηαη.  

 

2. Ζ αθπξφηεηα ηεο θιήζεο ζην αθξναηήξην ή ηνπ θιεηήξηνπ 

ζεζπίζκαηνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηνπ αζηηθψο ππεχζπλνπ θαη ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ καξηχξσλ, ε αθπξφηεηα ηεο επίδνζεο ή ηεο θνηλνπνίεζήο 

ηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο αγσγήο, θαζψο θαη ε αθπξφηεηα πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 166 παξ. 3 θαιχπηνληαη, αλ εθείλνο πνπ θιεηεχζεθε ζηε δίθε 

εκθαληζηεί θαη δελ πξνβάιεη αληηξξήζεηο γηα ηελ πξφνδφ ηεο. Μπνξεί 

φκσο ην δηθαζηήξην λα αλαβάιεη ηε ζπδήηεζε, αλ θξίλεη φηη απφ ηελ 

αθπξφηεηα, κνινλφηη δελ πξνηάζεθε, είλαη δπλαηφ λα πξνμελεζεί βιάβε 

ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή ηνπ αζηηθψο ππεπζχλνπ.  

 

Άξζξν  175. 

 

πλέπεηεο ηεο αθπξόηεηαο. 

 

Ζ αθπξφηεηα κηαο πξάμεο θαζηζηά άθπξεο θαη ηηο εμαξηεκέλεο απφ 

απηήλ κεηαγελέζηεξεο πξάμεηο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Ο δηθαζηήο 

κπνξεί λα θεξχμεη άθπξεο θαη πξάμεηο ζχγρξνλεο ή πξνγελέζηεξεο, κφλν 

φηαλ είλαη ζπλαθείο κε εθείλε πνπ αθπξψζεθε. 

 

Άξζξν  176. 

 

Κήξπμε ηεο αθπξόηεηαο. Δπαλάιεςε ησλ άθπξσλ πξάμεσλ. 

 

1. Αξκφδην λα θεξχμεη ηελ αθπξφηεηα ησλ πξάμεσλ ηεο πξνδηθαζίαο 

είλαη ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην, ελψ ησλ πξάμεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζην 

αθξναηήξην, θαη ηεο θχξηαο θαη ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο, ην δηθαζηήξην 

πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθδίθαζε ηεο θαηεγνξίαο.  
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2. Σν δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή ην δηθαζηήξην θεξχζζνληαο ηελ 

αθπξφηεηα δηαηάζζεη ηελ επαλάιεςε ησλ άθπξσλ πξάμεσλ αλ ην θξίλεη 

αλαγθαίν θαη εθηθηφ. Αλ δηθαζηηθφο ή αλαθξηηηθφο ππάιιεινο ή θιεηήξαο 

είλαη ππαίηηνο ηεο αθπξφηεηαο απφ αζπγρψξεηε ακέιεηα, ηνπ επηβάιινληαη 

ηα έμνδα ηεο επαλάιεςεο ησλ πξάμεσλ ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε 

πεηζαξρηθή δίσμή ηνπ.  

 

3. ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ν δηθαζηήο ή άιινο ππάιιεινο πνπ εθηειεί 

θαζήθνληα ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία, αλ αληηιεθζεί θάπνην ιφγν 

αθπξφηεηαο γηα πξάμε πνπ ηέιεζε ν ίδηνο, έρεη ππνρξέσζε αλ είλαη δπλαηφ 

λα ηελ επαλαιάβεη ακέζσο. 
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Β Η Β Λ Η Ο 
 

ΟΗ  ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Γεληθνί νξηζκνί. 

 

Άξζξν  177. 

 

Αξρή ηεο εζηθήο απόδεημεο. 

 

«1.»
1
 Οη δηθαζηέο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ λνκηθνχο 

θαλφλεο απνδείμεσλ, πξέπεη φκσο λα απνθαζίδνπλ θαηά ηελ πεπνίζεζή 

ηνπο, αθνινπζψληαο ηε θσλή ηεο ζπλείδεζήο ηνπο θαη νδεγνχκελνη απφ 

ηελ απξνζσπφιεπηε θξίζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη πνπ 

αθνξά ηελ αιήζεηα ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ 

καξηχξσλ θαη ηελ αμία ησλ άιισλ απνδείμεσλ.  

 

«2. Απνδεηθηηθά κέζα, πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε αμηφπνηλεο πξάμεηο ή 

κέζσ απηψλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία».
1
 

 

  

Άξζξν   178.  

 

Απνδεηθηηθά κέζα. 

 

Κπξηφηεξα απνδεηθηηθά κέζα ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία είλαη: α) νη 

ελδείμεηο·
 
β) ε απηνςία·

 
 γ) ε πξαγκαηνγλσκνζχλε·

  
δ) ε νκνινγία ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ·
 
 ε) νη κάξηπξεο θαη ζη) ηα έγγξαθα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 2 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 177 κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104) θαη ην 

ηζρχνλ θείκελν ηνπ άξζξνπ αξηζκήζεθε σο παξ. 1, αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

λ.3674/2008 (Α΄- 136).   

 



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 125 

Άξζξν  179. 

 

Δπηηξεπόκελα απνδεηθηηθά κέζα. 

 

ηελ πνηληθή δηαδηθαζία επηηξέπεηαη θάζε είδνο απνδεηθηηθψλ 

κέζσλ. Δμαίξεζε απφ απηφ ην γεληθφ θαλφλα σο πξνο ην παξαδεθηφ ηεο 

καξηπξηθήο απφδεημεο ππάξρεη φηαλ βάζε ηνπ εγθιήκαηνο είλαη θάπνηα 

ηδησηηθή ππνρξέσζε. ΄απηή ηελ πεξίπησζε ε απφδεημε ηεο ηδησηηθήο 

ππνρξέσζεο θξίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ λφκνπ, ελψ γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ίδηαο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο επηηξέπεηαη θάζε απνδεηθηηθφ 

κέζν. 
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Απηνςία. 

 

Άξζξν  180. 

 

Πόηε θαη πσο ελεξγείηαη. 

 

1. Απηνςία κπνξεί λα γίλεη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζε 

ηφπνπο, πξάγκαηα ή αλζξψπνπο, γηα λα βεβαησζνχλ ε ηέιεζε θαη νη 

πεξηζηάζεηο ηνπ εγθιήκαηνο.  

 

2. Αλ ην έγθιεκα δελ άθεζε ίρλε ή άιιεο πιηθέο εθδειψζεηο ή αλ 

απηέο εμαιείθζεθαλ ή αιινηψζεθαλ, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ απηνςία 

πεξηγξάθεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, ειέγρνληαο ζπλάκα 

θαηά ην δπλαηφ θαη ηελ πξνεγνχκελε.  

 

3. Γηα ηελ απηνςία ζπληάζζεηαη έθζεζε (άξζξ. 148 θ.ε.). 

 

Άξζξν  181. 

 

Απεηθνλίζεηο θαη πεηξάκαηα. 

 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο απηνςίαο εθείλνο πνπ ηελ ελεξγεί κπνξεί λα 

πξνβεί είηε ν ίδηνο είηε κε ηε ζπλδξνκή εηδηθνχ ππαιιήινπ ή 

εκπεηξνγλψκνλα ζε ηρλνγξαθήκαηα, θσηνγξαθίζεηο ή απεηθνλίζεηο θαη 

ηδίσο λα πάξεη δαθηπιηθά ή άιια απνηππψκαηα. Μπνξεί επίζεο λα 

πξνρσξήζεη ζε πεηξάκαηα κε πεξηερφκελν ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

εγθιήκαηνο ή ηελ εμαθξίβσζε άιισλ πεξηζηαηηθψλ πνπ είλαη ρξήζηκα γηα 

ηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ πξέπεη 

λα απνθεχγoληαη ε πξνζβνιή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, ηνπ εζληθνχ ή ηνπ εζηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο, ή ν θίλδπλνο λα δηαηαξαρζεί ε δεκφζηα ηάμε, θαζψο θαη ε 

δεκνζηφηεηα. 
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Άξζξν   182. 

 

Πξόζιεςε καξηύξσλ θαη πξαγκαηνγλσκόλσλ. 

 

Όηαλ γίλεηαη ε απηνςία, κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ κάξηπξεο ή 

πξαγκαηνγλψκνλεο, πνπ νξθίδνληαη λνκφηππα, γηα λα γίλεη ν θαζνξηζκφο 

πξαγκάησλ ή ηφπσλ ή ηεο ηαπηφηεηαο πξνζψπσλ ή γηα λα δνζνχλ άιια 

ρξήζηκα ζηνηρεία. 
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Σ Ρ Η Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Πξαγκαηνγλώκνλεο θαη ηερληθνί ζύκβνπινη. 

 

Α. Πξαγκαηνγλώκνλεο. 

 

Άξζξν  183. 

 

Πόηε δηαηάζζεηαη πξαγκαηνγλσκνζύλε. 

 

Αλ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο νξηζκέλεο επηζηήκεο ή ηέρλεο γηα 

λα γίλεη αθξηβήο δηάγλσζε θαη θξίζε θάπνηνπ γεγνλφηνο, νη αλαθξηηηθνί 

ππάιιεινη ή ην δηθαζηήξην κπνξνχλ απηεπαγγέιησο ή κε αίηεζε θάπνηνπ 

δηαδίθνπ ή ηνπ εηζαγγειέα  λα δηαηάμνπλ πξαγκαηνγλσκνζχλε. 

 

Άξζξν  184. 

 

Αξηζκόο ησλ πξαγκαηνγλσκόλσλ. 

 

1. Αλ ε πξαγκαηνγλσκνζχλε δελ κπνξεί λα γίλεη ζε εξγαζηήξην πνπ 

ηδξχζεθε εηδηθά απφ ην λφκν, θαζψο θαη ζε άιιεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 

δηνξίδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξνη πξαγκαηνγλψκνλεο. ε επείγνπζεο ή 

κηθξφηεξεο ζεκαζίαο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δηνξηζηεί κφλν έλαο. Ο 

δηνξηζκφο ηνπο ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηζηάζεηο κπνξεί λα γίλεη θαη 

πξνθνξηθά, επαθνινπζεί φκσο ε ζχληαμε ηνπ εγγξάθνπ.  

 

2. ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πξνδηθαζίαο, ζε θάζε φκσο πεξίπησζε 

πξηλ παξαδνζεί ε έθζεζε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ν εηζαγγειέαο 

εθεηψλ, θξίλνληαο απηεπαγγέιησο φηη νη πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ 

δηνξίζηεθαλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο ρξεηάδνληαη, έρεη ην δηθαίσκα 

κε δηάηαμή ηνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλαθξηηή λα πεξηνξίζεη έσο ηξεηο 

ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηζζφηεξσλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ δηνξίζηεθαλ απφ 

ηνλ αλαθξηηή ζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε
.
 ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν 

αλαθξηηήο θξίλεη πνηνί απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ είραλ αξρηθά 

δηνξηζηεί ζα δηαηεξεζνχλ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο 

πνπ δηνξίζηεθαλ απφ ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ή απφ 

νπνηνλδήπνηε αλαθξηηηθφ ππάιιειν.  
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Άξζξν  185 

 

Πίλαθαο πξαγκαηνγλσκόλσλ. 

 

Σν ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, θαηαξηίδεη κέζα ζην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ 

επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ πίλαθα πξαγκαηνγλσκφλσλ θαηά εηδηθφηεηεο 

απφ πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζηελ έδξα ηνπ θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηε 

δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο, πξνηηκψληαο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

«ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη παηδνςπρίαηξνη, θαη ειιείςεη απηψλ, 

ςπρίαηξνη θαη ςπρνιφγνη εμεηδηθεπκέλνη ζηα ζέκαηα γελεηήζηαο 

εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο παηδηψλ».
1
 Ο πίλαθαο ππνβάιιεηαη ζηνλ 

εηζαγγειέα εθεηψλ, πνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηνλ Οθηψβξην απφ ην 

ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ ηε κεηαξξχζκηζή ηνπ. Σν ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ 

απνθαίλεηαη ζρεηηθά ην Ννέκβξην. Ο πίλαθαο, αθνχ νξηζηηθνπνηεζεί 

ηνηρνθνιιάηαη ζην αθξναηήξην ηνπ πιεκκειεηνδηθείνπ θαη αλαθνηλψλεηαη 

ην Γεθέκβξην θάζε ρξφλνπ απφ ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζηνπο 

αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο. Κάζε ρξφλν ηζρχεη, σζφηνπ 

ζπληαρζεί λένο πίλαθαο, ν πίλαθαο πνπ ζπληάρζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 

Άξζξν  186. 

 

Δθινγή θαη δηνξηζκόο πξαγκαηνγλσκόλσλ. 

 

1. Ο δηνξηζκφο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε θάζε 

επηκέιεηα απφ ηνλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν ή απφ ην δηθαζηήξην, κε επηινγή 

αλάκεζα ζηα πξφζσπα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ν νπνίνο έρεη 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 185
.
 κφλν αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο πίλαθαο 

ή δελ πεξηέρεη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ έρεη δηαηαρζεί, ή αλ νη αλαγξαθφκελνη ζηνλ 

πίλαθα δελ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνπο δηνξίδεη, 

είλαη δπλαηφ λα δηνξηζηνχλ θαη πξφζσπα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

πίλαθα. Ο δηνξηζκφο πξαγκαηνγλσκφλσλ κε απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαη 

φηαλ ππάξρνπλ πξαγκαηνγλψκνλεο εηδηθά δηνξηζκέλνη κε λφκν, αλ εθείλνο 

πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ ή ν εηζαγγειέαο εθεηψλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη ζε 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε. Σν ίδην δηθαίσκα έρεη θαη ην δηθαζηήξην. Γηνξίδεηαη 

θαη εηδηθφο πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα, αλ ην 

ππνδείμνπλ νη πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ έρνπλ δηνξηζηεί.  

 

 
                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζην άξζξν 185 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3727/2008 

(Α΄- 257). 
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2. Καηά ηελ επηινγή ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ ην φξγαλν πνπ δηνξίδεη 

νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηελ πξνεγνχκελε απαζρφιεζε ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ ηνπ πίλαθα θαη λα απνθεχγεη ρσξίο ζνβαξφ ιφγν λα 

αλαζέηεη πξαγκαηνγλσκνζχλε ζηνλ ίδην πξαγκαηνγλψκνλα, αλ ππάξρνπλ 

ζηνλ πίλαθα άιινη ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο πνπ δελ δηνξίζηεθαλ ζηνλ ίδην 

ρξφλν. Γη’ απηφ ην ζθνπφ ηεξείηαη ζε θάζε δηθαζηήξην εληαίν βηβιίν γηα 

ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ δηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο.  

 

Άξζξν  187. 

 

Πξνθαηαξθηηθή πξαγκαηνγλσκνζύλε. 

 

ε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, θαη ηδίσο φηαλ δελ είλαη 

δπλαηφ λα δηνξηζηεί ηαθηηθφο πξαγκαηνγλψκνλαο, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ 

αλάθξηζε κπνξεί λα κελ ηεξήζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 θαη λα 

αλαζέζεη ζε εηδηθφ λα ελεξγήζεη πξνθαηαξθηηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε. Ο 

πξαγκαηνγλψκνλαο απηφο πξνβαίλεη ζηηο πξψηεο βεβαηψζεηο, εμαζθαιίδεη 

θαηά ην δπλαηφ ηε δηαηήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

εμεηαζηνχλ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε. Δθείλνο πνπ ελεξγεί θαηφπηλ 

ηελ αλάθξηζε νθείιεη λα δηνξίζεη ακέζσο νξηζηηθνχο πξαγκαηνγλψκνλεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 186.  

 

Άξζξν   188. 

 

Πνηνί δελ δηνξίδνληαη. 

 

Γελ κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ πξαγκαηνγλψκνλεο: α) φζνη δελ 

ζπκπιήξσζαλ ην 21
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο

.
 β) φζνη δηαηεινχλ ζε 

θαηάζηαζε απαγφξεπζεο
.
 γ) φζνη θαηαδηθάζηεθαλ γηα θαθνχξγεκα ή 

πιεκκέιεκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ ή ηελ έθπησζή ηνπο απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία, θαζψο θαη 

εθείλνη απφ ηνπο νπνίνπο έρεη αθαηξεζεί ε άδεηα λα αζθνχλ ην επάγγεικά 

ηνπο, φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή
.
 δ) φζνη έρνπλ ζπκπξάμεη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ε) φζνη αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 210, 211 θαη 222. Αλ δελ ηεξεζεί ε δηάηαμε απηή, ε 

πξαγκαηνγλσκνζχλε είλαη άθπξε.  
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Άξζξν  189. 

 

Τπνρξέσζε ησλ πξαγκαηνγλσκόλσλ λα απνδερηνύλ ην δηνξηζκό ηνπο. 

 

Ο δηνξηδφκελνο πξαγκαηνγλψκνλαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δερηεί 

ηελ εληνιή πνπ ηνπ αλαηέζεθε, αλ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο ή αζθεί 

λφκηκα επηζηήκε, ηέρλε ή επάγγεικα πνπ ε γλψζε ηνπο θξίλεηαη αλαγθαία 

γηα ηελ ελέξγεηα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο
.
 αλ δελ δερηεί ηελ εληνιή, 

ηηκσξείηαη γηα απείζεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα. Όηαλ 

ηειεηψζεη ηελ  πξαγκαηνγλσκνζχλε, έρεη ην δηθαίσκα λα πάξεη ηε λφκηκε 

ακνηβή θαη ηα έμνδα πνπ θαηέβαιε. 

 

Άξζξν   190. 

 

Πεξηπηώζεηο απαιιαγήο θαη αληηθαηάζηαζεο. 

 

1. Αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 188 ή 

θάπνηνο ιφγνο γηα εμαίξεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 191, ν 

πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ δηνξίζηεθε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δεηήζεη ηελ 

απαιιαγή ηνπ απφ εθείλνλ πνπ ηνλ δηφξηζε
.
 κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη ηελ 

απαιιαγή ηνπ, αλ ππάξρεη θάπνην άιιν ζνβαξφ θψιπκα, ην νπνίν ζα 

εθηηκεζεί απφ ην φξγαλν πνπ ηνλ δηφξηζε.  

 

2. Δθείλνο πνπ πξνέβε ζην δηνξηζκφ έρεη ην δηθαίσκα κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ή δηάηαμή ηνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

πξαγκαηνγλψκνλα πνπ ακειεί, φπσο θαη εθείλνλ ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη 

κεηά ηελ απνδνρή ζνβαξφ θψιπκα λα ελεξγήζεη ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε.  

 

Άξζξν   191. 

 

Δμαίξεζε πξαγκαηνγλσκόλσλ. 

 

Οη πξαγκαηνγλψκνλεο κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 15, πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα. Γελ απνηειεί 

φκσο ιφγν γηα εμαίξεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα ην φηη ζηελ ίδηα ππφζεζε 

γλσκνδφηεζε ν ίδηνο σο πξαγκαηνγλψκνλαο ζε άιιν ζέκα. 
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Άξζξν  192. 

 

Αίηεζε εμαίξεζεο. 

 

Γηθαίσκα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα εμαίξεζε έρνπλ ν εηζαγγειέαο 

θαη νη δηάδηθνη θαη κπνξνχλ λα ην αζθήζνπλ σζφηνπ νη πξαγκαηνγλψκνλεο 

αξρίζνπλ ην έξγν ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν εθείλνο πνπ δηφξηζε ηνπο 

πξαγκαηνγλψκνλεο πξέπεη λ’ αλαθνηλψζεη ηαπηφρξνλα ηα νλνκαηεπψλπκά 

ηνπο ζηνλ εηζαγγειέα θαη ζηνπο δηαδίθνπο, εθηφο αλ απηφ είλαη αδχλαην ή 

αλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 187. Ζ κε αλαθνίλσζε ησλ 

νλνκαηεπσλχκσλ ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ παξέρεη ην δηθαίσκα λα δεηεζεί 

ε εμαίξεζή ηνπο θαη κεηά ηελ παξάδνζε ηεο έθζεζεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο έσο ην ηέινο ηεο αλάθξηζεο αλ ν δηνξηζκφο έγηλε 

ζηελ πξνδηθαζία, ή έσο ηελ νξθσκνζία ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ αλ ν 

δηνξηζκφο έγηλε ζην αθξναηήξην.  

 

Άξζξν  193. 

 

Απόθαζε εμαίξεζεο. 

 

1. Χο πξνο ηελ αίηεζε γηα εμαίξεζε απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα κε 

δηάηαμή ηνπ εθείλνο πνπ δηφξηζε ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα
.
 ζε πεξίπησζε πνπ 

ν πξαγκαηνγλψκνλαο δηνξίζηεθε απφ ην δηθαζηήξην, απηφ εθδίδεη ηδηαίηεξε 

απφθαζε. Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, δηνξίδεηαη άιινο πξαγκαηνγλψκνλαο.  

 

2. Σελ εμαίξεζε πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ δηνξίζηεθαλ θαηά ηελ 

πξναλάθξηζε απφ ηνλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν ηελ απνθαζίδεη ν εηζαγγειέαο. 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ δελ θσιχεηαη πάλησο ε ελέξγεηα ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο.  

 

3. Οη πξάμεηο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζηηο νπνίεο πήξε κέξνο εθείλνο 

πνπ εμαηξέζεθε είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο.  
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Άξζξν   194. 

 

Όξθνο ησλ πξαγκαηνγλσκόλσλ. 

 

«1. ε απηνχο πνπ έρνπλ ήδε δψζεη φξθν σο πξαγκαηνγλψκνλεο 

ππελζπκίδεηαη ν φξθνο πνπ έρνπλ δψζεη. Οη ππφινηπνη νξθίδνληαη, αθνχ 

επηιέμνπλ ηνλ ηχπν ηνπ φξθνπ, ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηθφ πνπ ζα δψζνπλ. Οη 

πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ επηιέγνπλ ην ρξηζηηαληθφ φξθν, νξθίδνληαη ζην 

ηεξφ επαγγέιην σο εμήο: «Οξθίδνκαη λα δηελεξγήζσ κε πιήξε ακεξνιεςία 

θαη επηκέιεηα θαη κε θάζε κπζηηθφηεηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ κνπ 

αλαηέζεθε, έρνληαο κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο. Ο 

Θεφο βνεζφο κνπ θαη ην ηεξφ επαγγέιην». Όζνη επηιέμνπλ ηνλ πνιηηηθφ 

φξθν νξθίδνληαη σο εμήο : «Γειψλσ επηθαινχκελνο ηελ ηηκή θαη ηελ 

ζπλείδεζή κνπ φηη ζα δηελεξγήζσ κε πιήξε ακεξνιεςία θαη επηκέιεηα θαη 

κε θάζε κπζηηθφηεηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ κνπ αλαηέζεθε, 

έρνληαο κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο».  

2. Αλ ν πξαγκαηνγλψκνλαο απηφο δελ νξθηζηεί ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε είλαη άθπξε».
1
 

 

Άξζξν  195. 

 

Πσο ζέηνληαη ηα δεηήκαηα ζηνπο πξαγκαηνγλώκνλεο. 

 

1. Δθείλνο πνπ δηαηάζζεη ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε θαζνξίδεη θαη ηα 

δεηήκαηα γηα ηα νπνία θπξίσο ζα δηεμαρζεί, έρνληαο ππφςε θαη ηηο ηπρφλ 

πξνηάζεηο ησλ δηαδίθσλ
.
 έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα ζέζεη πξνζεζκία γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο, πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί ζε πεξίπησζε αλάγθεο.  

2. ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε θάζε ζηάδην ηεο 

αλάθξηζεο ε ιχζε λέσλ δεηεκάησλ. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ έξεπλα ησλ δεηεκάησλ πνπ ηνπο ηέζεθαλ, αλ σο 

εηδηθνί ζεσξνχλ άμηα ιφγνπ θαη άιια δεηήκαηα.  

3. Αλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο είλαη απαξαίηεηε 

ε θαηαζηξνθή ή ε αιινίσζε ηνπ πξάγκαηνο πνπ απνηειεί αληηθείκελφ ηεο, 

νη πξαγκαηνγλψκνλεο νθείινπλ, αλ είλαη δπλαηφ, λα κελ εμεηάζνπλ θαη λα 

δηαθπιάμνπλ έλα θνκκάηη ηνπ πξάγκαηνο. Πξηλ απφ ηελ νιηθή ή κεξηθή 

θαηαζηξνθή ή αιινίσζε ηνπ πξάγκαηνο νη πξαγκαηνγλψκνλεο νθείινπλ 

λα εηδνπνηήζνπλ κε ηνλ αλαθξηηή ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ηνπο άιινπο 

δηαδίθνπο, γηα λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 191-193. Δηδνπνίεζε δελ γίλεηαη, φηαλ ππάξρεη απφ ηελ αλαβνιή 

θίλδπλνο πνπ θαζνξίδεηαη εηδηθά απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο ζηελ έθζεζή 

ηνπο.  

                                                           
1
 Σν άξζξν 194 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν   196. 

 

Παξάζηαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ δηόξηζε ηνπο πξαγκαηνγλώκνλεο. 

Πιεξνθόξεζή ηνπο. 

 

1. Δθείλνο πνπ δηέηαμε ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε, αλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν, κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζηε δηεμαγσγή ηεο
.
 ζρεηηθή αλαθνξά 

γίλεηαη ζηελ έθζεζε. Αλ ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε ηε δηέηαμε δηθαζηήξην, ε 

παξάζηαζε ζηε δηεμαγσγή ηεο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ 

ή θαη ζε άιιν δηθαζηή ή αλαθξηηηθφ ππάιιειν. 

 

2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ή δηάηαμε ηνπ νξγάλνπ πνπ δηνξίδεη, κπνξεί λα επηηξαπεί ζηνπο 

πξαγκαηνγλψκνλεο, αλ βεβαηψζνπλ φηη ην έρνπλ απφιπηε αλάγθε, λα 

αλαγλψζνπλ έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ή λα δεηήζνπλ δηακέζνπ ηνπ 

αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ πνπ ηνπο δηφξηζε ή ηνπ δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ηε 

ζπλεδξίαζε πιεξνθνξίεο απφ ηνπο κάξηπξεο ή ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο. 

 

Άξζξν   197. 

 

Οπζηαζηηθέο δηαθσλίεο. Γηόξζσζε θαη επαλάιεςε. 

 

1. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πξνθχςνπλ 

νπζηαζηηθέο δηαθσλίεο κεηαμχ ηνπο, νη πξαγκαηνγλψκνλεο ην αλαθέξνπλ 

ρσξίο ρξνλνηξηβή ζ’ εθείλνλ πνπ ηνπο δηφξηζε, ν νπνίνο δηνξίδεη θαη άιινλ 

ή θαη άιινπο πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ ζπκπξάηηνπλ κε φζνπο νξίζηεθαλ 

αξρηθά. 

 

2. Αλ νη γλψκεο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ δηαθέξνπλ θαη πάιη κεηαμχ 

ηνπο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ή αλ ε γλσκνδφηεζε πνπ παξέδσζαλ είλαη 

αζαθήο, αφξηζηε ή αληηθαηηθή ή αληίζεηε ζε άιια πεξηζηαηηθά πνπ 

βεβαηψζεθαλ ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη, θαη αλ νη ακθηβνιίεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ δελ θαίλεηαη πηζαλφ πσο ζα εθιείςνπλ χζηεξα απφ λέα 

έξεπλα πνπ ζα δηελεξγνχζαλ νη πξαγκαηνγλψκνλεο αλ ηνπο επηζηξεθφηαλ 

γηα δηφξζσζε ε παξαπάλσ γλσκνδφηεζε, δηαηάζζεηαη λέα 

πξαγκαηνγλσκνζχλε
.
 απηή γίλεηαη απφ άιινπο πξαγκαηνγλψκνλεο, ζηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα πξνζηεζνχλ θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ 

δηνξίζηεθαλ ηελ πξψηε θνξά.  
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Άξζξν  198. 

 

Καηάξηηζε θαη παξάδνζε ηεο γλσκνδόηεζεο. 

 

Ζ γλσκνδφηεζε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη 

αηηηνινγεκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη επίζεο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο 

κεηνςεθίαο, αλ ππάξρεη. Ζ γλσκνδφηεζε παξαδίδεηαη ζηνλ αλαθξηηηθφ 

ππάιιειν ή ζην δηθαζηήξην πνπ δηφξηζε ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο
.
 γηα ηελ 

παξάδνζε ζπληάζζεηαη έθζεζε ή γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Καηά ηελ θχξηα δηαδηθαζία ε γλσκνδφηεζε κπνξεί λα γίλεη 

θαη πξνθνξηθά, νπφηε ηα νπζηαζηηθά ηεο ζεκεία θαηαρσξίδνληαη ζηα 

πξαθηηθά. 

 

Άξζξν  199. 

 

Πξαγκαηνγλσκνζύλε ζε γπλαίθα. 

 

Αλ απφ ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ ζα γίλεη ζε γπλαίθα είλαη 

ελδερφκελν απηή λα αηζζαλζεί ληξνπή, εθείλνο πνπ δηαηάζζεη ηελ 

πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο αλαθνηλψλεη φηη κπνξεί λα δεηήζεη λα παξεπξεζεί 

θαηά ηελ εμέηαζή ηεο πξφζσπν ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο. Σέηνηα αίηεζε δελ 

είλαη δεθηή, αλ δηνξίζηεθε πξαγκαηνγλψκνλαο γπλαίθα ή παξνπζηάδεηαη 

αλππέξβιεην θψιπκα λα παξαζηεί έγθαηξα ην πξφζσπν πνπ ππνδείρζεθε. 

Σν θψιπκα κλεκνλεχεηαη εηδηθά ζηελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη. 

 

Άξζξν  200. 

 

Φπρηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζύλε. 

 

1. ε πεξίπησζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ αθνξά ηε δηαλνεηηθή 

πγεία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κπνξεί ν αλαθξηηήο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

εηζαγγειέα θαη ζχκθσλε γλσκνδφηεζε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, έζησ θαη 

κε πιεηνςεθία, θαη αθνχ αθνχζεη ην ζπλήγνξν, λα δηαηάμεη ηελ εηζαγσγή 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζε δεκφζην ςπρηαηξείν γηα παξαηήξεζε. Αλ ν 

θαηεγνξνχκελνο δελ έρεη ζπλήγνξν, δηνξίδεηαη ζπλήγνξνο απηεπαγγέιησο. 

Ο θαηεγνξνχκελνο ή ν ζπλήγνξφο ηνπ κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην 

δηθαζηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηεο δηάηαμεο απηήο ηνπ αλαθξηηή κέζα ζε ηξεηο 

εκέξεο απφ ηελ επίδνζή ηεο θαη ζηνπο δχν
.
 ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο έρεη 

πάληνηε αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα. Σν ζπκβνχιην απνθαζίδεη αλέθθιεηα. 

2. Αλ ε αλάγθε ςπρηαηξηθήο παξαηήξεζεο πξνέθπςε ζην 

αθξναηήξην, ηα παξαπάλσ ηα δηαηάζζεη ην δηθαζηήξην αλεθθιήησο, 

αλαβάιινληαο ηε ζπδήηεζε σο ην ηέινο ηεο ςπρηαηξηθήο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο.  
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3. ε θάζε πεξίπησζε ε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην ςπρηαηξείν δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο έμη κήλεο. ’ απηφ ην δηάζηεκα ε πξνζσξηλή 

θξάηεζε ζεσξείηαη φηη έρεη αλαζηαιεί. Ο ρξφλνο φκσο απηφο αθαηξείηαη 

απφ ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο. 

 

«Άξζξν  200Α.
1
 

 

Αλάιπζε D.N.A. 

 

1. Όηαλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έλα πξφζσπν έρεη ηειέζεη 

θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, πνπ ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, νη δησθηηθέο αξρέο ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά 

γελεηηθφ πιηθφ γηα αλάιπζε ηνπ δενμπξηβνλνπθιετθνχ νμένο 

(Deoxyribonucleic Acid - DNA) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηαπηφηεηα 

ηνπ δξάζηε ηνπ εγθιήκαηνο απηνχ. Σε ιήςε γελεηηθνχ πιηθνχ απφ ηνλ ίδην 

ηνλ θαηεγνξνχκελν δηαηάζζεη ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο ή αλαθξηηήο θαη 

πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε απφιπην ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. ε 

πεξίπησζε ιήςεο γελεηηθνχ πιηθνχ απφ απφθξπθα κέξε ηνπ ζψκαηνο είλαη 

ππνρξεσηηθή ε παξνπζία εηζαγγειηθνχ ιεηηνπξγνχ. Ζ αλάιπζε 

πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα 

ηε δηαπίζησζε απηή θαη δηεμάγεηαη ζε θξαηηθφ ή παλεπηζηεκηαθφ 

εξγαζηήξην. Σελ αλάιπζε ηνπ DNA ηνπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη θαη ν ίδηνο 

ν θαηεγνξνχκελνο γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 204 έσο 208.»
1 

 

   «2. Αλ ε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλάιπζε απνβεί ζεηηθή, ην 

πφξηζκά ηεο θνηλνπνηείηαη ζην πξφζσπν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην 

γελεηηθφ πιηθφ. Απηφ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλάιεςε ηεο αλάιπζεο, 

κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 204 έσο 208.»
2
 «Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ην γελεηηθφ πιηθφ θαηαζηξέθεηαη ακέζσο, 

ελψ ηα γελεηηθά απνηππψκαηα ηνπ πξνζψπνπ, ζην νπνίν απνδίδεηαη ε 

πξάμε, ηεξνχληαη ζε εηδηθφ αξρείν γελεηηθψλ ηχπσλ πνπ ζπληζηάηαη θαη 

ιεηηνπξγεί ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, επνπηεπφκελν απφ ηνλ εηζαγγειηθφ ιεηηνπξγφ ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ.2265/1994, κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηνπ απαιιαθηηθνχ 

βνπιεχκαηνο ή ακεηάθιεηεο αζσσηηθήο απφθαζεο ή ζέζεσο ηεο ππφζεζεο 

ζην αξρείν θαη΄άξζξν 43 παξάγξαθνη 2 θαη 3, εθηφο αλ ε ζχγθξηζή ηνπο κε 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 200Α, φπσο ην ηειεπηαίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.2928/2001 (Α΄-141), 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.3251/2004 (Α΄- 127), ην εδάθην α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ λ.3783/2009 (Α΄- 136), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ.4322/2015 (Α΄-42).  
2
 Σν α΄ εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 200Α αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ.4322/2015 (Α΄-42). 
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αηαπηνπνίεηα φκνηα απνηππψκαηα, πνπ ηεξνχληαη ζην ίδην αξρείν, απνβεί 

ζεηηθή, νπφηε ε ηήξεζή ηνπο παξαηείλεηαη κέρξη ηελ ακεηάθιεηε αζψσζε 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αθνξνχλ νη νηθείεο ππνζέζεηο».
1
 «Σα ζηνηρεία απηά 

ηεξνχληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ζηε δηεξεχλεζε θαη εμηρλίαζε άιισλ 

εγθιεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη θαηαζηξέθνληαη ζε 

θάζε πεξίπησζε κεηά ην ζάλαην ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθνξνχλ.»
2
 Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ επνπηεχεηαη απφ αληεηζαγγειέα ή  εηζαγγειέα 

εθεηψλ, ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ζεηεία δχν (2) εηψλ».
3
 

 

««3»
4
. Ζ θαηά ηελ παξάγξαθν 2  θαηαζηξνθή ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ  

θαη ησλ γελεηηθψλ απνηππσκάησλ γίλεηαη παξνπζία ηνπ δηθαζηηθνχ 

ιεηηνπξγνχ πνπ επνπηεχεη ην αξρείν. ηελ θαηαζηξνθή θαιείηαη λα 

παξαζηεί κε ζπλήγνξν θαη ηερληθφ ζχκβνπιν ην πξφζσπν απφ ην νπνίν 

ιήθζεθε ην γελεηηθφ πιηθφ».
4 

 

        «4. Όια ηα θξαηηθά θαη παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα, πνπ δηεμάγνπλ 

αλαιχζεηο DNA ζην πιαίζην πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαηφπηλ παξαγγειηψλ 

δηθαζηηθψλ ή αλαθξηηηθψλ αξρψλ, θνηλνπνηνχλ ηα πνξίζκαηα ησλ 

αλαιχζεψλ ηνπο ζην εηδηθφ αξρείν δεδνκέλσλ γελεηηθψλ ηχπσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2».
5
 

  

5. …………………………………………………………………….
4 

 

Άξζξν   201. 
 

Κπξώζεηο ζε πξαγκαηνγλώκνλεο πνπ ακεινύλ. 
 

1. Ο πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ δελ παξέδσζε ηελ έθζεζή ηνπ κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, θαζψο θαη εθείλνο πνπ έδεημε ακέιεηα 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, απεηινχληαη κε πξφζηηκν 

1.000-20.000 δξαρκψλ (2,90-59 επξψ)
6
, θαζψο θαη κε ηελ πιεξσκή ησλ 

εμφδσλ θαη ησλ ηπρφλ δεκηψλ. 

                                                           
1
 Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 200Α αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.4274/2014 (Α΄- 147). 
2
 Σν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 200Α αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42). 
3
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 200Α αληηθαηαζηάζεθε κε ην εδάθην β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ λ.3783/2009 (Α΄- 136).   
4
 Οη πξψελ παξάγξαθνη 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 200Α, φπσο ε ηειεπηαία είρε πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ.3727/2008 (Α΄- 257), θαηαξγήζεθαλ κε ην εδάθην γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.3783/2009 (Α΄- 136), ελψ, κε ηελ ίδηα δηάηαμε, ε παξ. 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 3 θαη 

αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ. 
5
 Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 200

 
Α κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4274/2014 (Α΄- 147). 

6
 Ο ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα απφ δξαρκέο ζε επξψ θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

πξνθχπηνληνο πνζνχ ζε επξψ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 5 ηνπ λ.2943/2001     

(Α΄- 203) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.186312/3-12-2001 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. 
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2. Ζ θαηαδίθε ζε πξφζηηκν θαη ε πιεξσκή ησλ εμφδσλ θαη δεκηψλ 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηβάιινληαη κε δηάηαμε 

εθείλνπ πνπ δηφξηζε ηνλ ακειή πξαγκαηνγλψκνλα, ν νπνίνο θαιείηαη πξηλ 

απφ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο λα εκθαληζηεί γηα λα εθζέζεη ηηο εμεγήζεηο ηνπ 

είηε ν ίδηνο, είηε δηακέζνπ ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ. Καηά ηεο δηάηαμεο πνπ 

εθδφζεθε επηηξέπεηαη πξνζθπγή κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ επίδνζή ηεο 

ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην, πνπ απνθαζίδεη αλεθθιήησο.  

3. Σν ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ κπνξεί λα δηαγξάςεη απφ ηνλ 

πίλαθα ηνπ άξζξνπ 185 φπνηνλ ηηκσξήζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο. Ο δηαγξακκέλνο δελ κπνξεί λα πεξηιεθζεί πάιη ζηνλ 

πίλαθα, πξηλ πεξάζεη ηξηεηία. 
 

Άξζξν  202. 

 

Κπξώζεηο ζε πξαγκαηνγλώκνλεο πνπ δηνξίζηεθαλ ζην αθξναηήξην. 

 

1. Αλ νη πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ δηνξίζηεθαλ ζην αθξναηήξην δελ 

εκθαλίδνληαη απφ απείζεηα γηα λα ελεξγήζνπλ ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε, 

δηαηάζζεηαη ε βίαηε πξνζαγσγή ηνπο, πνπ εθηειείηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο, θαη ηνπο επηβάιιεηαη πνηλή ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

εηδηθά ζην άξζξν 231. Αλ θάπνηνο αξλεζεί λα απνδερηεί ην δηνξηζκφ, 

εθαξκφδεηαη ελαληίνλ ηνπ ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 189.  
 

2. Αλ ν πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ δηνξίζηεθε δείμεη ακέιεηα γηα ηελ 

ελέξγεηα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ην δηθαζηήξην ηνπ επηβάιιεη ηηο πνηλέο 

πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 201 ακέζσο θαη ζηε ζπλεδξίαζε πνπ έπξεπε λα 

γίλεη ε πξαγκαηνγλσκνζχλε, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθνχζεη ηηο εμεγήζεηο 

ηνπ ππαηηίνπ ή ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ. Ζ απφθαζε δελ πξνζβάιιεηαη κε 

έλδηθν κέζν.  

 

Άξζξν  203. 

 

Μάξηπξεο κε εηδηθέο γλώζεηο. 

 

Αλ είλαη αλαγθαία ε θξίζε πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εληειψο εηδηθέο 

γλψζεηο γηα λα δηαγλψζνπλ θαηάζηαζε πξαγκάησλ πνπ δελ ππάξρεη πηα, 

θαινχληαη θαη εμεηάδνληαη σο κάξηπξεο πξφζσπα πνπ έρνπλ ηέηνηεο 

γλψζεηο θαη ηδίσο απφ απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην εξγαζηήξην (άξζξν 184) 

ή πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα (άξζξν 185)
. 
αλ ηα πξφζσπα απηά δελ 

ππάξρνπλ ή αδπλαηνχλ, ε πξφζιεςε γίλεηαη απφ άιιε πεγή. 
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Β. Σερληθνί ύκβνπινη. 

 

Άξζξν  204. 

 

Γηνξηζκόο ηερληθνύ ζπκβνύινπ. 

 

1. Όηαλ γίλεηαη αλάθξηζε γηα θαθνχξγεκα, εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ 

αλάθξηζε θαη δηνξίδεη πξαγκαηνγλψκνλεο γλσζηνπνηεί ζπγρξφλσο ην 

δηνξηζκφ ζηνλ θαηεγνξνχκελν, ζηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα θαη ζηνλ αζηηθψο 

ππεχζπλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 192. Απηνί, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη απφ εθείλνλ πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε, κπνξνχλ λα δηνξίζνπλ κε 

δηθέο ηνπο δαπάλεο ηερληθφ ζχκβνπιν, πνπ επηιέγεηαη κεηαμχ φζσλ έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα δηνξηζηνχλ ζχκθσλα κε ην λφκν πξαγκαηνγλψκνλεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δθείλνη πνπ έθαλαλ ην δηνξηζκφ νθείινπλ λα 

εηδνπνηήζνπλ εγγξάθσο απηφλ πνπ δηέηαμε ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα ην 

δηνξηζκφ ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ. Ζ δηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο 

δελ εκπνδίδεηαη απφ ηε κε εκπξφζεζκε άζθεζε ηνπ παξαπάλσ 

δηθαηψκαηνο. 

 

2. Ζ γλσζηνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη ε άκεζε ελέξγεηα ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 187. Απηφ δελ εκπνδίδεη 

πάλησο ην δηνξηζκφ ηερληθψλ ζπκβνχισλ απφ ηνπο δηαδίθνπο. 

 

3. Όζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 εθαξκφδνληαη θαη φηαλ ε 

πξαγκαηνγλσκνζχλε πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ζην αθξναηήξην, εθηφο αλ ην 

δηθαζηήξην κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ θξίλεη φηη εμαηηίαο απηνχ 

κπνξεί λα ζεκεησζεί αμηφινγε θαζπζηέξεζε ζηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. 
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Άξζξν  205. 

 

Αξηζκόο ηερληθώλ ζπκβνύισλ. 

 

Καηεγνξνχκελνη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ δελ κπνξνχλ λα δηνξίζνπλ 

ζπλνιηθά πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ηερληθνχο ζπκβνχινπο. Αλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο ζπγθξνχνληαη, θάζε νκάδα θαηεγνξνπκέλσλ πνπ έρεη 

θνηλφ ζπκθέξνλ δελ κπνξεί λα δηνξίζεη πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ηερληθνχο 

ζπκβνχινπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ νη πνιηηηθψο ελάγνληεο ή νη αζηηθψο 

ππεχζπλνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο. Δθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε 

κε δηάηαμή ηνπ ή ην δηθαζηήξην κε απφθαζή ηνπ κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ 

ακεηαθιήησο γηα θάζε πεξίπησζε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ.  

 

Άξζξν   206. 

 

Πνηνί δελ δηνξίδνληαη. 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 188 σο πξνο ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ 

δελ δηνξίδνληαη εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο ηερληθνχο 

ζπκβνχινπο.  

 

Άξζξν   207. 

 

Γηθαηώκαηα ηνπ ηερληθνύ ζπκβνύινπ. 

 

1. Δθείλνο πνπ δηνξίζηεθε ηερληθφο ζχκβνπινο έρεη ην δηθαίσκα λα 

παξίζηαηαη θαηά ηηο εξγαζίεο ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ φζα έγγξαθα κπνξνχλ λα έρνπλ ππφςε ηνπο θαη νη 

πξαγκαηνγλψκνλεο ή λα δεηεί πιεξνθνξίεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηθαηνχληαη θαη εθείλνη (άξζξν 196). Δπίζεο κπνξεί λα δεηήζεη θαη λα 

ιάβεη κε δαπάλεο εθείλνπ πνπ ηνλ δηφξηζε αληίγξαθα ηεο έθζεζεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.  
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2. Έρεη ην δηθαίσκα επίζεο κε γξαπηή αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη απφ 

εθείλνλ πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε ή ην δηθαζηήξην λα ηνπ επηηξέςεη λα 

εμεηάζεη ην πξφζσπν ή ην πξάγκα πνπ ήηαλ αληηθείκελν ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο, κεξηκλψληαο φκσο ψζηε λα κελ πξνθιεζεί 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάθξηζε απφ ηελ εμέηαζε απηή. Δθείλνο πνπ δηεμάγεη 

ηελ αλάθξηζε ή ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη ακεηάθιεηα γηα ηελ αίηεζε θαη, 

αλ ηε δερζεί, νξίδεη ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ηεο εμέηαζεο θαη έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο ή έλαλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν 

ή έλα δηθαζηή γηα λα παξεπξεζνχλ θαηά ηελ εμέηαζε απηή.  

 

Άξζξν  208. 

 

Παξαηεξήζεηο ηνπ ηερληθνύ ζπκβνύινπ. 

 

Ο ηερληθφο ζχκβνπινο παξαδίδεη ηηο γξαπηέο ηνπ παξαηεξήζεηο γηα 

ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ έγηλε, είηε ν ίδηνο είηε δηακέζνπ ηνπ 

ζπλεγφξνπ ηνπ δηαδίθνπ πνπ ηνλ δηφξηζε, ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ή ζ’ 

εθείλνλ πνπ δηελεξγεί ηελ αλάθξηζε, θαη ζπληάζζεηαη ρσξηζηή έθζεζε. Ζ 

παξάδνζε πξέπεη λα γίλεη ην αξγφηεξν ηξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν 

πνπ νξίδεηαη ζηελ θιήηεπζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην
. 

δηαθνξεηηθά, είλαη απαξάδεθηε. Ο ηερληθφο ζχκβνπινο πνπ δηνξίζηεθε ζην 

αθξναηήξην νθείιεη λα αλαπηχμεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ακέζσο κεηά ηελ 

έθζεζε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ
. 

ηεξνχληαη ζρεηηθά νη δηαηππψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 198. 
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Σ Δ Σ Α Ρ Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο  

 

Μάξηπξεο. 

 

Άξζξν   209. 

 

Τπνρξέσζε γηα καξηπξία. 

 

Αλ θάπνηνο θαιείηαη λφκηκα γηα καξηπξία, δελ κπνξεί λα ηελ 

αξλεζεί, εθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ ξεηά αλαγξάθνληαη ζηνλ θψδηθα. 

 

Άξζξν   210. 

 

Μάξηπξεο δηαλνεηηθά αζζελείο. 

 

Όπνηνο δηελεξγεί αλάθξηζε ή θαη ην δηθαζηήξην κπνξεί λα κελ 

εμεηάζεη θάπνηνλ κάξηπξα πνπ είλαη παξάθξνλαο ή βιάθαο ή βξίζθεηαη 

πξνθαλψο ζε ηέηνηα δηαλνεηηθή θαηάζηαζε, ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

παξαζηήζεη ηα γεγνλφηα φπσο έρνπλ ζπκβεί.  

 

Άξζξν   211. 

 

Με εμεηαδόκελνη σο κάξηπξεο ζην αθξναηήξην. 

 

Με πνηλή αθπξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δελ εμεηάδνληαη σο κάξηπξεο 

ζην αθξναηήξην: α) φζνη άζθεζαλ εηζαγγειηθά ή αλαθξηηηθά θαζήθνληα ή 

έξγα γξακκαηέα ηεο αλάθξηζεο ζηελ ίδηα ππφζεζε
. 

β) φζνη θεξχρζεθαλ 

έλνρνη γηα ηελ πξάμε πνπ εθδηθάδεηαη, θαη αλ αθφκα δελ ηνπο επηβιήζεθε 

πνηλή. 

 

«Άξζξν   211
 
Α.

1
 

 

Μαξηπξία ζπγθαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Μφλε ε καξηπξηθή θαηάζεζε ή ε απνινγία πξνζψπνπ 

ζπγθαηεγνξνπκέλνπ γηα ηελ ίδηα πξάμε δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ θαηαδίθε 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ».  

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 211Α  πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104).   
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Άξζξν   212. 

 

Δπαγγεικαηηθό απόξξεην ησλ καξηύξσλ. 

 

1. Ζ δηαδηθαζία αθπξψλεηαη, αλ εμεηαζηνχλ ζηελ πξνδηθαζία ή ζηελ 

θχξηα δηαδηθαζία: α) νη θιεξηθνί ζρεηηθά κε φζα έκαζαλ απφ ηελ 

εμνκνιφγεζε
. 

β) νη ζπλήγνξνη, νη ηερληθνί ζχκβνπινη θαη νη 

ζπκβνιαηνγξάθνη ζρεηηθά κε φζα ηνπο εκπηζηεχηεθαλ νη πειάηεο ηνπο
. 
νη 

ζπλήγνξνη θαη νη ηερληθνί ζχκβνπινη θξίλνπλ ζχκθσλα κε ηε ζπλείδεζή 

ηνπο αλ θαη ζε πνηφ κέηξν πξέπεη λα θαηαζέηνπλ φζα άιια έκαζαλ κε 

αθνξκή ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο
. 

γ) νη γηαηξνί, νη 

θαξκαθνπνηνί θαη νη βνεζνί ηνπο, θαζψο θαη νη καίεο ζρεηηθά κε φζα 

εκπηζηεπηηθά πιεξνθνξήζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, 

εθηφο φπνπ εηδηθφο λφκνο ηνπο ππνρξεψλεη λα ηα αλαγγείινπλ ζηελ αξρή 

θαη δ) νη δεκφζηνη ππάιιεινη, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηξαηησηηθφ ή 

δηπισκαηηθφ κπζηηθφ ή κπζηηθφ πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο, 

εθηφο αλ ν αξκφδηνο ππνπξγφο κε αίηεζε ηεο δηθαζηηθήο αξρήο ή θάπνηνπ 

απφ ηνπο δηαδίθνπο ή θαη απηεπαγγέιησο ηνπο εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθά.  

 

2. Ζ απαγφξεπζε ηεο παξ. 1 ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄ θαη γ΄ ηζρχεη, 

αθφκε θαη αλ ηα πξφζσπα ζηα νπνία αλαθέξεηαη απαιιάρζεθαλ απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα ηεξήζνπλ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην απφ κέξνπο εθείλνπ 

πνπ ηνπο ην εκπηζηεχηεθε.  

 

3. Όινη νη παξαπάλσ κάξηπξεο έρνπλ ππνρξέσζε λα δειψζνπλ 

ελφξθσο ζ’ απηφλ πνπ εμεηάδεη φηη, αλ θαηέζεηαλ, ζα παξαβίαδαλ ηα 

απφξξεηα πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξ. 1. Φεπδήο δήισζε ηηκσξείηαη κε 

ηηο πνηλέο πνπ ν πνηληθφο θψδηθαο πξνβιέπεη γηα ηελ ςεπδνξθία. 
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Άξζξν  213. 

 

Κιήηεπζε ησλ καξηύξσλ. 

 

1. ηελ πξνδηθαζία θαη ζην αθξναηήξην νη κάξηπξεο θιεηεχνληαη 

εγγξάθσο ζε νξηζκέλε εκέξα θαη ψξα. Ζ θιήζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο αξρήο πνπ θαιεί θαη απφ ην γξακκαηέα, θαη θέξεη ηελ 

επίζεκε ζθξαγίδα ηεο
. 
επίζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ζπλνπηηθή έλδεημε ηεο 

ππφζεζεο γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί ν κάξηπξαο, λα κλεκνλεχεη 

ηε δηθαζηηθή αξρή ζηελ νπνία απηφο θαιείηαη θαη λα αλαγξάθεη 

πεξηιεπηηθά ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη αλ ν κάξηπξαο δελ 

εκθαληζηεί. Ζ θιήζε επηδίδεηαη ζην κάξηπξα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 155-

161, είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκέξα γηα ηελ νπνία 

θαιείηαη αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξνδηθαζία, θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο 

πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 166 αλ πξφθεηηαη γηα ην αθξναηήξην.  

 

2. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη θαηά ηελ θξίζε εθείλνπ πνπ 

ελεξγεί ηελ αλάθξηζε νη κάξηπξεο κπνξνχλ λα θιεζνχλ ζηελ πξνδηθαζία 

θαη πξνθνξηθά
. 
πξνθνξηθή θιήηεπζε ζην αθξναηήξην κπνξεί λα γίλεη κφλν 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο ηελ επηηξέπεη ξεηά. Ζ βεβαίσζε ηεο 

θιήηεπζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 παξ. 1.  

 

3. ην ζηάδην ηεο πξνδηθαζίαο κπνξεί θαη απζφξκεηα λα πξνζέιζεη 

θάπνηνο γηα λα εμεηαζηεί σο κάξηπξαο. Σν γεγνλφο φκσο απηφ πξέπεη λα 

κλεκνλεχεηαη ζηελ έθζεζε ηεο εμέηαζήο ηνπ.  

 

4. Αλ ν εηζαγγειέαο, ν αλαθξηηήο ή ν αλαθξηηηθφο ππάιιεινο δελ 

εμεηάζεη, ρσξίο λα ππάξρεη λφκηκνο ιφγνο, ην κάξηπξα ή ηνλ 

θαηεγνξνχκελν πνπ θιήηεπζε θαη απηφο εκθαλίζηεθε ηελ εκέξα θαη ηελ 

ψξα πνπ είρε νξηζηεί, ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά.  

 

«5. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 273 

ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνλ 

πνιηηηθψο ελάγνληα».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 5 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 213 κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1738/1987 (Α΄- 200).  
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Άξζξν  214. 

 

Δμέηαζε κειώλ Βαζηιηθήο Οηθνγέλεηαο. 

 

1. Βαζηιφπαηδεο ή άιια κέιε ηεο Βαζηιηθήο Οηθνγέλεηαο 

εμεηάδνληαη θαηά ηελ πξνδηθαζία ζηελ θαηνηθία ηνπο θαη ε έλνξθε 

θαηάζεζή ηνπο δηαβάδεηαη ζην αθξναηήξην.  

 

2. Γηα λα επηηξαπεί ε εκθάληζή ηνπο ζην αθξναηήξην ρξεηάδεηαη λα 

εθδνζεί δηάηαγκα πνπ λα θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

πξνζθιεζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε.  

(Καηά ην άξζξν 5 ηνπ λ.10/1975 φπνπ ζηηο δηαηάμεηο πνηληθψλ 

λφκσλ αλαθέξεηαη ν Βαζηιεχο λνείηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο).  

 

Άξζξν   215. 

 

Δμέηαζε ππνπξγώλ, αξρηεξέσλ θαη όζσλ δελ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ. 

 

1. Ο Πξφεδξνο θαη νη αληηπξφεδξνη ηεο Βνπιήο, νη ππνπξγνί θαη νη 

αξρηεξείο εμεηάδνληαη ζηελ θαηνηθία ηνπο, θαη ε έλνξθε θαηάζεζή ηνπο 

δηαβάδεηαη ζην αθξναηήξην. Αλ φκσο πξφθεηηαη γηα θαθνχξγεκα, είλαη 

δπλαηφ λα θιεζνχλ λα εκθαληζηνχλ ζην αθξναηήξην, νπφηε εμεηάδνληαη 

πξψηνη
. 

θαηφπηλ κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην 

δηαηάμεη δηαθνξεηηθά. Σα παξαπάλσ πξφζσπα κπνξνχλ λα παξαηηεζνχλ 

απφ απηά ηα πιενλεθηήκαηα.  

 

2. ηελ θαηνηθία ηνπο εμεηάδνληαη νη κάξηπξεο πνπ ιφγσ αζζέλεηαο 

ή γεξαηεηψλ δελ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ, νπφηε ε έλνξθε θαηάζεζή ηνπο 

δηαβάδεηαη ζην αθξναηήξην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1. 

 

«3.
 
Αλ ε θαηεγνξία αθνξά πιεκκέιεκα ή πηαίζκα, δεκφζηνη γεληθά 

ππάιιεινη θαη ππάιιεινη ζηδεξνδξνκηθψλ, αηκνπιντθψλ θαη αεξνπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη δελ θαηνηθνχλ ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαζψο 

θαη λαπηηθνί λαπηνινγεκέλνη ζε εκπνξηθά πινία, δελ θαινχληαη λα 

εκθαληζηνχλ ζην αθξναηήξην. ηελ πεξίπησζε απηή δηαβάδεηαη ε έλνξθε 

θαηάζεζε πνπ έρεη ιεθζεί ζηελ πξνδηθαζία. Ο εηζαγγειέαο, ν δεκφζηνο 

θαηήγνξνο θαη ην δηθαζηήξην κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ ηελ θιήηεπζή 

ηνπο, αλ ε εμέηαζή ηνπο ζην αθξναηήξην είλαη αλαγθαία γηα ηελ αζθαιή 

δηάγλσζε ηεο θαηεγνξίαο».
1
 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 215 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1805/1988 (Α΄- 199).  
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«4.
 
Μάξηπξεο θξαηνχκελνη ζε θπιαθέο θαη ζε άιια ζσθξνληζηηθά 

θαηαζηήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ 

θιεηεχνληαη ζην αθξναηήξην, αιιά δηαβάδεηαη ε έλνξθε θαηάζεζή ηνπο 

πνπ έρεη ιεθζεί ζηελ πξνδηθαζία. Ο εηζαγγειέαο, ν δεκφζηνο θαηήγνξνο 

θαη ην δηθαζηήξην κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ ηελ θιήηεπζή ηνπο, αλ ε 

εμέηαζή ηνπο ζην αθξναηήξην είλαη αλαγθαία γηα ηελ αζθαιή δηάγλσζε 

ηεο θαηεγνξίαο».
1
 

 

Άξζξν  216. 

 

Δμέηαζε πξεζβεπηώλ θαη καξηύξσλ ζην εμσηεξηθό. 

 

1. Οη πξεζβεπηέο θαη νη άιινη δηπισκαηηθνί ππάιιεινη μέλνπ 

θξάηνπο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε δηπισκαηηθή απνζηνιή, εμεηάδνληαη 

ζηελ θαηνηθία ηνπο, θαη ε έλνξθε θαηάζεζή ηνπο δηαβάδεηαη ζην 

αθξναηήξην.  

 

2. Οη κάξηπξεο πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ εμεηάδνληαη ζηηο 

επηηφπηεο πξνμεληθέο αξρέο
. 
αλ απηφ είλαη αλέθηθην, εμεηάδνληαη απφ ηηο 

αλαθξηηηθέο αξρέο ηνπ ηφπνπ ηεο δηακνλήο ηνπο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ εηζαγγειέα πξνο ην Τπνπξγείν ηεο Γηθαηνζχλεο κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ 

θαη εζίκσλ (άξζξν 457).  

 

Άξζξν   217. 

 

Δμαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ κάξηπξα. 

 

«Ο κάξηπξαο, πξηλ θαηαζέζεη, θαιείηαη λα δειψζεη ην φλνκα θαη ην 

επψλπκφ ηνπ, ηνλ ηφπν ηεο γέλλεζεο θαη θαηνηθίαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ 

ειηθία ηνπ».
2
 Δπίζεο θαιείηαη λα δειψζεη αλ ηπρφλ είλαη ζπγγελήο κε ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ή κε φπνηνλ αδηθήζεθε θαη, αλ ππάξρεη αλάγθε, ηνπ 

ππνβάιινληαη εξσηήζεηο γηα θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηαθσηίζεη εθείλνλ πνπ δηεμάγεη ηελ εμέηαζε γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κάξηπξα 

πξνο ηα παξαπάλσ πξφζσπα θαη γηα ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί ζηε καξηπξία ηνπ.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 215 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1805/1988 (Α΄- 199). 

2
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 217 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν   218. 

 

Όξθνο ησλ καξηύξσλ ζην αθξναηήξην. 

 

«1. Κάζε κάξηπξαο νθείιεη, πξηλ εμεηαζηεί ζην αθξναηήξην, λα 

νξθηζηεί δεκφζηα. Πξνο ηνχην εξσηάηαη, αλ πξνηηκά λα δψζεη ζξεζθεπηηθφ 

ή πνιηηηθφ φξθν.  

 

2. Ο ηχπνο ηνπ ρξηζηηαληθνχ φξθνπ έρεη σο εμήο :  «Οξθίδνκαη 

ελψπηνλ ηνπ Θενχ λα πσ φιε ηελ αιήζεηα θαη κφλν ηελ αιήζεηα, ρσξίο λα 

πξνζζέζσ νχηε λα θξχςσ ηίπνηε».  

 

3. Αλ ν κάξηπξαο πηζηεχεη ζε ζξεζθεία ή δφγκα πνπ νξίδεη άιιν 

ηχπν φξθνπ, δίλεη ηνλ φξθν ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ ηχπν.  

 

4. Ο πνιηηηθφο φξθνο δίλεηαη σο δηαβεβαίσζε κε ηνλ εμήο ηχπν : 

«Γειψλσ επηθαινχκελνο ηελ ηηκή θαη ηε ζπλείδεζή κνπ φηη ζα πσ φιε ηελ 

αιήζεηα θαη κφλν ηελ αιήζεηα, ρσξίο λα πξνζζέζσ νχηε λα θξχςσ ηίπνηε».  

 

5. Ο άιαινο κάξηπξαο πνπ γλσξίδεη λα γξάθεη νξθίδεηαη, γξάθνληαο 

θαη ππνγξάθνληαο ηνλ άλσ φξθν. Αλ δελ μέξεη λα γξάθεη δειψλεη ηνλ φξθν 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ δηεξκελέα.  

 

6. Οη θιεξηθνί θάζε ζξεζθεχκαηνο νξθίδνληαη δηαβεβαηψλνληαο 

ζηελ ηεξνζχλε ηνπο».
1
 

 

Άξζξν   219. 

 

Όξθνο ησλ καξηύξσλ ζηε πξνδηθαζία. 

 

1. ηελ πξνδηθαζία νη κάξηπξεο δίλνπλ πάληνηε ηνλ φξθν ηνπ 

άξζξνπ 218 ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 221 θαη 222.  

 

2. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχξηαο αλάθξηζεο ν αλαθξηηήο ζεσξεί 

πηζαλψο αδχλαηε ηελ εκθάληζε θάπνηνπ κάξηπξα ζην αθξναηήξην, νθείιεη 

λα θαιέζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα ή ηνπο 

ζπλεγφξνπο ηνπο λα παξαζηνχλ ζηελ έλνξθε εμέηαζε ηνπ κάξηπξα. Ζ 

θιήζε πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θξίλεη ν αλαθξηηήο 

αλαγθαία γηα ηελ εκθάληζή ηνπο.  

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 218 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν   220. 

 

Όξθνη αιινζξήζθσλ. 

 

 

……………………………………………………………………...……….
1
 

 

 

 

Άξζξν  221. 

 

Δμέηαζε ρσξίο όξθν. 

 

«Υσξίο φξθν εμεηάδνληαη ζηελ αλάθξηζε θαη ζηελ θχξηα δηαδηθαζία 

φζνη: α) θαηά ηελ θξίζε εθείλνπ πνπ δηελεξγεί ηελ αλάθξηζε ή ηνπ 

δηθαζηεξίνπ δελ ζπκπιήξσζαλ ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο»
. 2

β) 

έρνπλ πξνθαλψο εμαζζελεκέλε ηε δηάλνηα
. 
γ) ζηεξήζεθαλ ηα πνιηηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα εμαηηίαο θαηαδίθεο
. 
δ) επηδηψθνπλ σο πνιηηηθψο ελάγνληεο ζην 

πνηληθφ δηθαζηήξην απαηηήζεηο γηα απνδεκίσζε, θαζψο θαη νη αζηηθψο 

ππεχζπλνη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 89 θ.ε:
. 
ε) δηθαηνχληαη ρξεκαηηθή ακνηβή 

γηα ηελ θαηακήλπζε. 

 

Άξζξν  222. 

 

Μάξηπξεο ζπγγελείο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

χδπγνο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ έσο θαη ην 

δεχηεξν βαζκφ έρνπλ δηθαίσκα λα αξλεζνχλ ηε καξηπξία ηνπο θαη ζηελ 

πξνδηθαζία θαη ζην αθξναηήξην. Ζ δηάηαμε εθαξκφδεηαη θαη φηαλ κφλν 

έλαο απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο πνπ καδί δηθάδνληαη έρεη ηελ παξαπάλσ 

ζρέζε κε ην κάξηπξα. Όηαλ θαηεγνξείηαη αλήιηθνο, ε καξηπξία ησλ 

ζπγγελψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 220 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 1β΄ ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51). 

2
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ.3625/2007     

(Α΄- 290).  
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Άξζξν  223. 

 

Πσο εμεηάδνληαη νη κάξηπξεο. 

 

1. Ο κάξηπξαο εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

239, θαη δελ ηνπ απεπζχλνληαη εξσηήζεηο γηα πξνζσπηθέο θξίζεηο παξά 

κφλν φηαλ απηέο ζπλδένληαη αλαπφζπαζηα κε ηα γεγνλφηα πνπ θαηαζέηεη.  

 

2. Όηαλ ν κάξηπξαο θαηαζέηνληαο δελ απνκαθξχλεηαη απφ ην ζέκα, 

δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη.  

 

3. ην κάξηπξα απεπζχλνληαη εξσηήζεηο αθνχ ηειεηψζεη ηελ 

θαηάζεζή ηνπ θαη αλ είλαη αλαγθαία ε ζπκπιήξσζή ηεο.  

 

4. Ο κάξηπξαο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πεξηζηαηηθά 

απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ελνρή ηνπ γηα αμηφπνηλε πξάμε.  

 

5. Παξαπεηζηηθέο εξσηήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα απεπζχλνληαη ζηνπο 

κάξηπξεο.  

 

Άξζξν  224. 

 

Πσο έκαζε ν κάξηπξαο όζα θαηαζέηεη. 

 

1. Ο κάξηπξαο πξέπεη λα απνθαιχπηεη πσο έκαζε φζα θαηαζέηεη. Αλ 

πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα πνπ άθνπζε απφ άιινπο, πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε 

λα θαηνλνκάδεη ηαπηφρξνλα θαη εθείλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηα άθνπζε.  

 

«2. Αλ ν κάξηπξαο δελ θαηνλνκάδεη ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ, 

ε θαηάζεζή ηνπ δελ ιακβάλεηαη ππ' φςε».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 2 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 224 κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104).  
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Άξζξν   225. 

 

Δμεηάζεηο θαη αλαγλσξίζεηο πνπ γίλνληαη θαη’ αληηπαξάζηαζε. 

 

1. Οη κάξηπξεο εμεηάδνληαη ν θαζέλαο ρσξηζηά. Πάλησο επηηξέπεηαη, 

φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν, λα εμεηάδνληαη θαη’ αληηπαξάζηαζε πξνο ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ή άιιν κάξηπξα.  

 

2. Ο κάξηπξαο, φηαλ πξφθεηηαη λα αλαγλσξίζεη πξφζσπα ή 

πξάγκαηα, πξνζθαιείηαη πξνεγνπκέλσο λα ηα πεξηγξάςεη κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα.  

 

Άξζξν   226. 

 

Γηαηππώζεηο ησλ καξηπξηθώλ θαηαζέζεσλ. 

 

1. Οη κάξηπξεο έρνπλ δηθαίσκα λα ππαγνξεχνπλ ζηελ αλάθξηζε ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπο, αλ θαηά ηελ θξίζε εθείλνπ πνπ εμεηάδεη δελ ππάξρνπλ 

ιφγνη πνπ λα επηβάιινπλ ην αληίζεην. ηελ έθζεζε πξέπεη λα γίλεηαη κλεία 

ηεο ππαγφξεπζεο θαη, αλ δελ γίλεη ππαγφξεπζε, φζα θαηαηέζεθαλ ζα 

πξέπεη λα αλαγξαθνχλ, αλ είλαη δπλαηφ, θαηά ιέμε. Ο εμεηαδφκελνο δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ζεκεηψζεηο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ινγηζηηθά 

δεηήκαηα ή αλ απηφο πνπ δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε ή ην δηθαζηήξην ην 

επηηξέςεη γηα εηδηθνχο ιφγνπο.  

 

«2. Αλ ν κάξηπξαο είλαη θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ, εθείλνο πνπ ηνλ 

αλαθξίλεη θαηαγξάθεη θαηά ιέμε ζηελ έθζεζε θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ 

απεπζχλεη».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 226 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ.3625/2007 (Α΄- 290).  
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«Άξζξν  226Α.
1
 

 

Αλήιηθνη κάξηπξεο ζύκαηα πξνζβνιήο πξνζσπηθήο θαη  

γελεηήζηαο ειεπζεξίαο. 

 

«1. Καηά ηελ εμέηαζε σο κάξηπξα ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο ησλ 

πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 323Α παξ. 4, 323Β εδάθην α΄,  324, 

336, 337 παξάγξαθνη 3 θαη 4, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 

348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ζηα 

άξζξα 87 παξάγξαθνη 5 θαη 6 θαη 88 ηνπ λ.3386/2005 δηνξίδεηαη θαη 

παξίζηαηαη, σο πξαγκαηνγλψκσλ, παηδνςπρνιφγνο ή παηδνςπρίαηξνο θαη 

ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπο, ςπρνιφγνο ή ςπρίαηξνο, ρσξίο λα 

εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 204 – 208. Ζ  

εμέηαζε σο κάξηπξα ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο δηελεξγείηαη ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε θαη ζε ρψξνπο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο θαη πξνζαξκνζκέλνπο 

γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη κε φζν ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ζπλεληεχμεσλ»
2
 . 

 

2. Ο παηδνςπρνιφγνο ή ν παηδνςπρίαηξνο πξνεηνηκάδεη ηνλ αλήιηθν 

γηα ηελ εμέηαζε, ζπλεξγαδφκελνο πξνο ηνχην κε ηνπο πξναλαθξηηηθνχο 

ππαιιήινπο θαη κε ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ 

ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο, απνθαίλεηαη γηα ηελ 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αλειίθνπ θαη 

δηαηππψλεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ζε γξαπηή έθζεζε, πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δηθνγξαθίαο. «Καηά ηελ εμέηαζε παξίζηαηαη ν 

παηδνςπρίαηξνο ή ν παηδνςπρνιφγνο θαη ν αλήιηθνο κπνξεί λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, εθηφο εάλ ν αλαθξηηήο 

απαγνξεχζεη ηελ παξνπζία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηνπ γηα ζπνπδαίν ιφγν, ηδίσο ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ ή αλάκεημεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζηελ εξεπλψκελε 

πξάμε»
3
. 

 

3. Ζ θαηάζεζε ηνπ αλειίθνπ ζπληάζζεηαη εγγξάθσο θαη 

θαηαρσξίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθφ νπηηθναθνπζηηθφ κέζν, φηαλ απηφ είλαη 

δπλαηφλ. Ζ ειεθηξνληθή πξνβνιή ηεο θαηάζεζεο ηνπ αλειίθνπ 

αληηθαζηζηά ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 226Α πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ.3625/2007 (Α΄-290). 

2
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 226Α, φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ 

λ.3625/2007 (Α΄-290) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ.3875/2010 (Α΄-158)  

θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4198/2013 (Α΄-215), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 13 ηνπ 

λ.4267/2014 (Α΄-137). 
3
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3727/2008 (Α΄-257). 
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4. Ζ γξαπηή θαηάζεζε ηνπ αλειίθνπ αλαγηγλψζθεηαη πάληνηε ζην 

αθξναηήξην. Αλ ν αλήιηθνο θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία έρεη 

ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο, κπνξεί λα παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο.  

 

5. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο πνπ αθνξά ζε πξάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ζην αθξναηήξην, ν εηζαγγειέαο ή νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ ηελ εμέηαζε ηνπ αλειίθνπ, αλ 

δελ έρεη εμεηαζζεί ζηελ αλάθξηζε ή πξέπεη λα εμεηαζζεί ζπκπιεξσκαηηθά.  

Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ε εμέηαζε ηνπ αλειίθνπ γίλεηαη κε βάζε 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζαθψο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ δηαδίθσλ, ζηνλ 

ηφπν φπνπ απηφο βξίζθεηαη απφ αλαθξηηηθφ ππάιιειν πνπ ηνλ δηνξίδεη ν 

δηθαζηήο πνπ δηέηαμε ηελ εμέηαζε. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο.  

 

6. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 239 παξ. 2 εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη επί 

αλειίθσλ ζπκάησλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 πξάμεσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε θνηλσληθή έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη απφ 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο δήκσλ ή λνκαξρηψλ».   

 

«Άξζξν  226Β
1
 

 

Μάξηπξεο ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ  

θαη ζσκαηεκπνξίαο 

 

1. Καηά ηελ εμέηαζε σο κάξηπξα ηνπ ζχκαηνο ησλ πξάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 323 Α θαη 351 ηνπ Π.Κ., δηνξίδεηαη θαη 

παξίζηαηαη, σο πξαγκαηνγλψκσλ, ςπρνιφγνο ή ςπρίαηξνο, ρσξίο λα 

εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 204 έσο 208.  

 

2. Ο ςπρνιφγνο ή ν ςπρίαηξνο πξνεηνηκάδεη ηνλ παζφληα γηα ηελ 

εμέηαζε, ζπλεξγαδφκελνο πξνο ηνχην κε ηνπο πξναλαθξηηηθνχο 

ππαιιήινπο θαη κε ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ 

ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο, απνθαίλεηαη γηα ηελ 

αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ παζφληα θαη 

δηαηππψλεη ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ζε γξαπηή έθζεζε πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο δηθνγξαθίαο. Καηά ηελ εμέηαζε παξίζηαηαη ν 

ςπρίαηξνο ή ν ςπρνιφγνο θαη ν παζψλ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, εθηφο εάλ ν αλαθξηηήο απαγνξεχζεη ηελ παξνπζία 

ηνπ πξνζψπνπ απηνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ γηα ζπνπδαίν ιφγν, 

ηδίσο ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή αλάκεημεο ηνπ πξνζψπνπ 

απηνχ ζηελ εξεπλψκελε πξάμε.  

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 226Β πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4198/2013 (Α΄- 215).  
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3. Ζ θαηάζεζε ηνπ παζφληα ζπληάζζεηαη εγγξάθσο θαη 

θαηαρσξίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθφ νπηηθναθνπζηηθφ κέζν, φηαλ απηφ είλαη 

δπλαηφλ. Ζ ειεθηξνληθή πξνβνιή ηεο θαηάζεζεο ηνπ παζφληα αληηθαζηζηά 

ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

4. Ζ γξαπηή θαηάζεζε ηνπ παζφληα αλαγηγλψζθεηαη πάληνηε ζην 

αθξναηήξην.  

 

5. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο πνπ αθνξά ζε πξάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ζην αθξναηήξην, ν εηζαγγειέαο ή νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ ηελ εμέηαζε ηνπ παζφληα, αλ 

δελ έρεη εμεηαζηεί ζηελ αλάθξηζε ή πξέπεη λα εμεηαζηεί ζπκπιεξσκαηηθά. 

Αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ε εμέηαζε ηνπ παζφληα γίλεηαη κε βάζε 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζαθψο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ δηαδίθσλ, ζηνλ 

ηφπν φπνπ απηφο βξίζθεηαη απφ αλαθξηηηθφ ππάιιειν πνπ ηνλ δηνξίδεη ν 

δηθαζηήο πνπ δηάηαμε ηελ εμέηαζε. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο.  

 

6. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 239 παξάγξαθνο 2 εθαξκφδεηαη αλάινγα 

θαη επί ελήιηθσλ ζπκάησλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 πξάμεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε θνηλσληθή έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη απφ 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο δήκσλ ή πεξηθεξεηψλ».  
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Άξζξν  227. 

 

Μάξηπξεο θνπθνί θαη άιαινη. 

 

1. Αλ έλαο θνπθφο ή άιαινο ή θσθάιαινο πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί 

σο κάξηπξαο ή σο θαηεγνξνχκελνο, ε εμέηαζή ηνπ, γίλεηαη σο εμήο: Όιεο 

νη εξσηήζεηο θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο δίλνληαη ζηνλ θνπθφ, αθνχ 

θαηαγξαθνχλ απφ ην γξακκαηέα ηεο αλάθξηζεο ή ηνπ δηθαζηεξίνπ, ελψ νη 

απαληήζεηο δίλνληαη απφ  απηφλ πξνθνξηθά. ηνλ άιαιν νη εξσηήζεηο θαη 

νη παξαηεξήζεηο δίλνληαη πξνθνξηθά θαη απηφο απαληά γξαπηψο. ηνλ 

θσθάιαιν νη εξσηήζεηο θαη νη παξαηεξήζεηο δίλνληαη γξαπηψο θαη απηφο 

απαληά κε ηνλ ίδην ηξφπν. ην αθξναηήξην νη γξαπηέο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνλ άιαιν ή απφ ηνλ θσθάιαιν, αθνχ κνλνγξαθεζνχλ απφ 

ηνλ πξφεδξν θαη ην γξακκαηέα, θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαη 

ζπλνδεχνπλ ηε δηθνγξαθία.  

 

2. Αλ ν θνπθφο ή ν άιαινο ή ν θσθάιαινο δελ μέξεη λα δηαβάδεη ή 

λα γξάθεη, φπνηνο δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε ή δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε δηνξίδεη 

έλαλ ή δχν δηεξκελείο, πνπ, αλ είλαη δπλαηφ, εθιέγνληαη θαηά πξνηίκεζε 

κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλήζηζαλ λα ζπλελλννχληαη κε ηνλ θνπθφ, ηνλ 

άιαιν ή ηνλ θσθάιαιν. Καηά ηα άιια ηεξνχληαη αλ είλαη δπλαηφλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο δηεξκελείο. 
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Άξζξν  228. 

 

Απνδεκίσζε ησλ καξηύξσλ. 

 

1. Οη κάξηπξεο απνδεκηψλνληαη γηα ηα έμνδα ηεο πνξείαο θαη ηεο 

δηακνλήο ηνπο
. 
ε απνδεκίσζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αξρή πνπ ηνπο θαιεί 

φηαλ εθδίδεη ηελ θιήζε
. 
θάησ απφ ηελ θιήζε ζεκεηψλνληαη κε αξηζκνχο 

θαη νινγξάθσο ηα ρηιηφκεηξα γηα ηε κεηάβαζε ηνπ κάξηπξα θαη ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα ηνπ θαηαβιεζνχλ γηα ηελ πνξεία θαη ηελ 

απνδεκίσζε εκεξαξγηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνηληθήο 

δηαηίκεζεο. Ύζηεξα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ κάξηπξα, ή αλ απηή ζεσξήζεθε 

πεξηηηή θαη κεηά ηε δηαπίζησζε ηνπ γεγνλφηνο, εθείλνο πνπ δηελεξγεί ηελ 

αλάθξηζε ή δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη πνπ ελψπηφλ ηνπ θιήζεθε θαη 

εκθαλίζηεθε ν κάξηπξαο, αλαγξάθεη θάησ απφ ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ δηθαησκάησλ ηηο ιέμεηο «ζεσξήζεθε - εθηειεζηή» θαη ππνγξάθεη
. 

ππνγξάθεη επίζεο ν γξακκαηέαο πνπ ήηαλ παξψλ φηαλ εκθαλίζηεθε ν 

κάξηπξαο
. 
θαηφπηλ ε θιήζε θαηαρσξίδεηαη απφ ην γξακκαηέα ζην βηβιίν 

πνπ ηεξεί γη’ απηφ ην ζθνπφ θαη παξαδίδεηαη ζην δηθαηνχρν, ζηνλ νπνίν 

θαηαβάιιεηαη ακέζσο ην πξνζδηνξηζκέλν πνζφ απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ 

πιεξσκή ππάιιειν. 

 

2. Αλ δελ εθδφζεθε γξαπηή θιήζε ή απηή πνπ εθδφζεθε ράζεθε, 

εθδίδεηαη απφ εθείλνλ πνπ δηελεξγεί ηελ αλάθξηζε ή δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε 

κε ηελ πξνζππνγξαθή ηνπ νηθείνπ γξακκαηέα γξαπηή εληνιή πιεξσκήο, 

πνπ πεξηέρεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ζηε δίθε ηνπ νπνίνπ 

θιήζεθε ν κάξηπξαο, ηελ εκέξα ηεο εκθάληζεο, ηα ρηιηφκεηξα ηεο 

κεηάβαζεο, ηηο εκεξαξγίεο θαη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηα 

δηθαηψκαηα πνξείαο θαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ εκεξαξγηψλ. 
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Άξζξν  229. 

 

Ληπνκαξηπξία ζηελ αλάθξηζε. 

 

Δθείλνο πνπ πξνζθαιεί ηνλ κάξηπξα, αλ ε πξφζθιεζε είλαη λφκηκε 

(άξζξ. 213) θαη ν κάξηπξαο δελ εκθαλίδεηαη, εθδίδεη ελαληίνλ ηνπ έληαικα 

βίαηεο πξνζαγσγήο. Αλ απηφο είλαη εηζαγγειέαο, αλαθξηηήο, εηξελνδίθεο ή 

πηαηζκαηνδίθεο, κπνξεί επηπιένλ λα θαηαδηθάζεη ην κάξηπξα πνπ δελ 

εκθαλίζηεθε απφ απείζεηα ηελ νξηζκέλε εκέξα ζε πξφζηηκν δηαθνζίσλ έσο 

δχν ρηιηάδσλ δξαρκψλ θαη ζηελ πιεξσκή ησλ ηειψλ. ηελ ίδηα πνηλή 

ππφθεηηαη θαη ν κάξηπξαο πνπ εκθαλίζηεθε, αξλείηαη φκσο, ρσξίο λα 

ππάξρεη λφκηκνο ιφγνο, ηε καξηπξία ηνπ ή ηνλ φξθν ηεο καξηπξίαο ηνπ κε 

ηελ επηθχιαμε θαη ηεο βαξχηεξεο πνηλήο θαηά ηνλ πνηληθφ θψδηθα.  

 

Άξζξν   230. 

 

Αλάθιεζε ηεο θαηαδίθεο γηα ιηπνκαξηπξία θαηά ηελ αλάθξηζε. 

 

Αλ εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε γηα ιηπνκαξηπξία παξνπζηαζηεί γηα 

λα εμεηαζηεί θαη απνδείμεη φηη απφ θάπνην λφκηκν θψιπκα δελ 

εκθαλίζηεθε ηελ εκέξα πνπ είρε νξηζηεί, ε θαηαδίθε αλαθαιείηαη απφ 

απηφλ πνπ ηελ επέβαιε. Νφκηκα θσιχκαηα είλαη νη πεξηπηψζεηο αλψηεξεο 

βίαο ή άιισλ εκπνδίσλ, πνπ αηηηνινγνχληαη εηδηθά ζηελ αλαθιεηηθή 

απφθαζε.  
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Άξζξν  231. 

 

Ληπνκαξηπξία ζην αθξναηήξην. 

 

 «1. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο κάξηπξεο ή ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ 

θιεηεχζεθε λφκηκα ζην αθξναηήξην δελ εκθαληζζεί, θαηαδηθάδεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην κε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ή ηνπ δεκφζηνπ θαηήγνξνπ ή θαη 

απηεπαγγέιησο ζε πξφζηηκν 5.000 έσο 20.000 δξαρκψλ (15-59 επξψ)
 1
, εάλ 

θιεηεχζεθε ζε κνλνκειέο δηθαζηήξην, 10.000 έσο 40.000 δξρ.(29 - 120 

επξψ)
1
, εάλ θιεηεχζεθε ζε πνιπκειέο δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη 

πιεκκειήκαηα θαη 20.000 έσο 50.000 δξαρκψλ (59-150 επξψ)
1
, εάλ 

θιεηεχζεθε ζε άιιν δηθαζηήξην, σο θαη  ζηελ πιεξσκή ησλ ηειψλ ηεο 

απνθάζεσο αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαβνιή ή φρη ηεο δίθεο. Αλ ε απνπζία 

ηνπ κάξηπξα ή πξαγκαηνγλψκνλα, πνπ θαηαδηθάζζεθε θαηά ηνλ ηξφπν 

απηφλ απνηειέζεη ιφγν αλαβνιήο ηεο δίθεο, θαηαδηθάδεηαη επί πιένλ ζηηο 

δαπάλεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ αλαβνιή θαη νη νπνίεο εθθαζαξίδνληαη 

θαη νξίδνληαη ζ’ απηήλ ηελ απφθαζε. Αλ θαηαδηθάζηεθαλ πεξηζζφηεξνη, ν 

θαζέλαο ελέρεηαη λα πιεξψζεη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο δαπάλεο».
1
 

 

2. Σν δηθαζηήξην, αλ πεηζηεί φηη ν κάξηπξαο ή ν πξαγκαηνγλψκνλαο 

επίηεδεο απνπζίαζε γηα λα αλαβιεζεί ή λα καηαησζεί ε εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο, ηνλ θαηαδηθάδεη επηπιένλ θαη ζηελ πνηλή γηα απείζεηα πνπ 

νξίδεηαη ζηνλ πνηληθφ θψδηθα. Ζ δηάηαμε απηήο ηεο παξαγξάθνπ δελ έρεη 

εθαξκνγή, αλ πξφθεηηαη γηα πηαηζκαηνδηθεία.  

 

3. Θεσξνχληαη ιηπνκάξηπξεο θαη ηηκσξνχληαη κε ηηο ίδηεο πνηλέο θαη 

νη κάξηπξεο πνπ, κνινλφηη εκθαλίζηεθαλ, αξλνχληαη ρσξίο λφκηκν ιφγν λα 

νξθηζηνχλ ή λα θαηαζέζνπλ, κε ηελ επηθχιαμε λα ηνπο επηβιεζνχλ θαη 

βαξχηεξεο πνηλέο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ πνηληθφ θψδηθα.  

 

4. Γηαηάζζεηαη ζπγρξφλσο θαη ε βίαηε πξνζαγσγή θαηά ηε λέα 

δηθάζηκν ηνπ κάξηπξα ή ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα πνπ δελ εκθαλίζηεθε
. 
ε 

βίαηε πξνζαγσγή κπνξεί λα δηαηαρζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο, αλ είλαη δπλαηφ (άξζξα 353 θαη 375).  

 

 

                                                           

 

 

 
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 231 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41).  

  Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ν ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα απφ δξαρκέο ζε επξψ θαη 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πξνθχπηνληνο πνζνχ ζε επξψ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 5 

ηνπ λ.2943/2001(Α΄- 203) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.186312/3-12-2001 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  
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5. Αλ σζφηνπ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, αλαθιήζεθε 

λφκηκα ε έγθιεζε θαη ζπλεπψο έπαπζε νξηζηηθά ε πνηληθή δίσμε, νη 

ιηπνκάξηπξεο δελ ηηκσξνχληαη απφ ην δηθαζηήξην. 

 

Άξζξν  232. 

 

Αλάθιεζε θαηαδίθεο γηα ιηπνκαξηπξία ζην αθξναηήξην. 

 

1. Ο κάξηπξαο ή ν πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ θαηαδηθάζηεθε ζχκθσλα 

κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 231 κπνξεί λα αζθήζεη αλαθνπή ν ίδηνο ή 

κε πιεξεμνχζην θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο κέζα ζε δεθαπέληε 

εκέξεο απφ ηελ επίδνζή ηεο ζ’απηφλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη 

έθζεζε ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε. ηελ 

έθζεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη γηα πνηφ λφκηκν ιφγν δελ εκθαλίζηεθε. 

Νφκηκα θσιχκαηα είλαη κφλν πεξηπηψζεηο αλψηεξεο βίαο ή άιισλ 

αλππέξβιεησλ εκπνδίσλ. Ζ έθζεζε γηα ηελ αλαθνπή κπνξεί λα ζπληαρζεί 

θαη ελψπηνλ ηνπ γξακκαηέα ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ ή ηνπ εηξελνδηθείνπ ηεο 

θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο εθείλνπ πνπ αζθεί ηελ αλαθνπή. ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε ν γξακκαηέαο έρεη ππνρξέσζε λα ζηείιεη ηελ έθζεζε ηελ ίδηα 

εκέξα ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε θαηά 

ηεο νπνίαο αζθήζεθε αλαθνπή
.
 δηαθνξεηηθά, ηηκσξείηαη πεηζαξρηθψο. 

Δθπξφζεζκε αλαθνπή δελ είλαη παξαδεθηή ζε θακηά πεξίπησζε.  

 

2. Ο εηζαγγειέαο ή ν δεκφζηνο θαηήγνξνο ή ν πηαηζκαηνδίθεο 

θξνληίδεη λα εηζαρζεί γηα ζπδήηεζε ε αλαθνπή ζηελ ίδηα δηθάζηκν κε ηελ 

θχξηα ππφζεζε γηα ηελ νπνία θαιείηαη ν κάξηπξαο λα εκθαληζηεί. Ζ 

αλαθνπή εθδηθάδεηαη, αθφκε θαη αλ αλαβιεζεί εθ λένπ ε θχξηα δίθε. Αλ 

απηή πεξαηψζεθε ήδε ή έπαπζε ε δηαδηθαζία κε άιιν ηξφπν, ε αλαθνπή 

εηζάγεηαη γηα εθδίθαζε αθνχ θιεηεπζεί εθείλνο πνπ ηελ άζθεζε (άξζξν 

166 παξ. 1).  
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3. Όπνηνο αζθεί ηελ αλαθνπή εκθαλίδεηαη απηνπξνζψπσο θαη 

νθείιεη λα απνδείμεη φηη έιεηςε εμαηηίαο ηνπ λφκηκνπ θσιχκαηνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνπή, θαη κφλν ηφηε, αθνχ αθνπζηεί ν εηζαγγειέαο ή 

ν δεκφζηνο θαηήγνξνο, γίλεηαη δεθηή ε αλαθνπή θαη εμαθαλίδεηαη ε 

απφθαζε θαηά ηεο νπνίαο απηή αζθήζεθε, κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ
.
 ε 

απφθαζε πεξηέρεη εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ χπαξμε ηνπ παξαπάλσ λφκηκνπ 

θσιχκαηνο
.
 δηαθνξεηηθά, απνξξίπηεηαη ε αλαθνπή. Απνξξίπηεηαη επίζεο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εκθαλίδεηαη εθείλνο πνπ ηελ άζθεζε. Σν 

δηθαζηήξην κπνξεί πάλησο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζα δερζεί ηελ αλαθνπή 

λα εξεπλήζεη, είηε χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ή ηνπ δεκφζηνπ 

θαηεγφξνπ είηε θαη απηεπαγγέιησο, κήπσο ην λφκηκν θψιπκα ήηαλ 

απνηέιεζκα πξνεγνχκελεο ακέιεηαο εθείλνπ πνπ δελ εκθαλίζζεθε, νπφηε 

πξέπεη λα επηβάιεη ζ’ απηφλ αλάινγα ειαηησκέλν πξφζηηκν. Μπνξεί 

επίζεο ην δηθαζηήξην, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 231, λα 

δερζεί ελ κέξεη ηελ αλαθνπή θαη λα επηβάιεη κφλν πξφζηηκν. Σα αλσηέξσ 

γίλνληαη πάληνηε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, θαη δελ επηηξέπεηαη αλαβνιή ζε 

θακηά πεξίπησζε. Ζ απφθαζε απηή, θαζψο θαη απηή πνπ απνξξίπηεη ηελ 

αλαθνπή, δελ πξνζβάιινληαη ζε θακηά πεξίπησζε νχηε κε αλαθνπή νχηε 

κε άιιν έλδηθν κέζν. Αλ δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα αλαθνπή ή αλ 

απνξξηθζεί απηή πνπ αζθήζεθε, ε απφθαζε εθηειείηαη.  

 

4. Καη αλ δελ γίλεη αλαθνπή, ην δηθαζηήξην χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

εηζαγγειέα ή ηνπ δεκφζηνπ θαηεγφξνπ ή θαη απηεπαγγέιησο αλαθαιεί ηελ 

θαηαδηθαζηηθή ηνπ απφθαζε ελ φισ ή ελ κέξεη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζηελ παξ. 3, αλ πεηζηεί φηη εμαηηίαο θάπνηνπ απφ ηα θσιχκαηα ηεο παξ. 1 

δελ εκθαλίζηεθε ν κάξηπξαο ή ν πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ θαηαδηθάζηεθε. 

Ζ απφθαζε κεηά ηελ εθηέιεζή ηεο δελ επηηξέπεηαη λα αλαθιεζεί. 
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Π Δ Μ Π Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο  

 

Γηεξκελείο. 

 

Άξζξν  233. 

 

Γηνξηζκόο δηεξκελέα. 

 

1. «ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη 

λα εμεηαζζεί χπνπηνο, θαηεγνξνχκελνο, αζηηθψο ππεχζπλνο ή κάξηπξαο ν    

νπνίνο δελ νκηιεί ή δελ θαηαλνεί επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα, ηνπ 

παξέρεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε δηεξκελεία. Δθφζνλ ηνχην είλαη αλαγθαίν, 

δηαηίζεηαη δηεξκελεία γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ 

θαη ηελ ζπλεγφξσλ ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Σν, 

θαηά ηα αλσηέξσ εδάθηα, δηθαίσκα ζε δηεξκελεία πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζήθνπζα ζπλδξνκή ζε άηνκα κε πξφβιεκα αθνήο ή νκηιίαο. ε θάζε 

ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο ν εμεηάδσλ εμαθξηβψλεη κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν θαηά πφζνλ ν χπνπηνο ή ν θαηεγνξνχκελνο νκηιεί θαη 

θαηαλνεί ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αλ ρξεηάδεηαη ηε ζπλδξνκή δηεξκελέα. 

Ο χπνπηνο ή ν θαηεγνξνχκελνο έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη αληηξξήζεηο 

θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη δελ είλαη αλαγθαία ε παξνρή 

δηεξκελείαο ή φηαλ ε πνηφηεηα ηεο δηεξκελείαο δελ είλαη επαξθήο. Δπί ησλ 

αληηξξήζεσλ απνθαζίδεη θαηά ηελ πξνδηθαζία ν Δηζαγγειέαο, θαηά ηελ 

θχξηα αλάθξηζε ην Γηθαζηηθφ πκβνχιην θαη θαηά ηελ θχξηα δηαδηθαζία ην 

Γηθαζηήξην. Δθφζνλ απαηηείηαη, κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ηερλνινγίαο 

επηθνηλσληψλ, φπσο ε ηειεδηάζθεςε, ην ηειέθσλν ή ην δηαδίθηπν, εθηφο 

αλ ε πξνζσπηθή παξνπζία ηνπ δηεξκελέα θξηζεί απφ ηνλ εμεηάδνληα 

απαξαίηεηε». 
1
  

«2. Ο δηνξηζκφο ηνπ δηεξκελέα γίλεηαη απφ πίλαθα πνπ θαηαξηίδεηαη 

απφ ην πκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα 

ηνπ κέζα ζην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ κελφο επηεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ απφ 

πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ή εξγάδνληαη ζηελ έδξα ηνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 

απφ δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Ο πίλαθαο ππνβάιιεηαη ζηνλ εηζαγγειέα 

εθεηψλ, πνπ έσο ην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ 

ην ζπκβνχιην εθεηψλ ηε κεηαξξχζκηζή ηνπ. Σν ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ 

απνθαίλεηαη ζρεηηθά έσο ην ηέινο Ννεκβξίνπ. Ο πίλαθαο, αθνχ 

νξηζηηθνπνηεζεί, ηνηρνθνιιάηαη ζην αθξναηήξην ηνπ πιεκκειεηνδηθείνπ 

θαη αλαθνηλψλεηαη έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ απφ ηνλ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζηνπο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο ηεο 

πεξηθέξεηαο. Κάζε ρξφλν ηζρχεη, σζφηνπ ζπληαρζεί λένο πίλαθαο, ν 

πίλαθαο πνπ ζπληάρζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 233 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4236/2014 (Α΄- 33).  
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ε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ 

λα δηνξηζηεί δηεξκελέαο απφ εθείλνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ 

πίλαθα, κπνξεί λα δηνξηζζεί δηεξκελέαο θαη πξφζσπν πνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζ’ απηφλ».
1
 

«3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ 

κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζηνλ πίλαθα δηεξκελέσλ».
2
 

 

Άξζξν  234. 

 

Πνηνη δελ κπνξνύλ λα δηνξηζηνύλ δηεξκελείο. 

 

Με ζπλέπεηα λα αθπξσζεί ε δηαδηθαζία, δελ κπνξεί λα δηνξηζηεί 

δηεξκελέαο: α) ν θαηεγνξνχκελνο, ν πνιηηηθψο ελάγσλ, ν ζπλήγνξνο, ν 

κάξηπξαο ή ν πξαγκαηνγλψκνλαο ή ν ηερληθφο ζχκβνπινο ή εθείλνο πνπ 

αζθεί ζηελ ίδηα δίθε θαζήθνληα δηθαζηή, εηζαγγειέα ή γξακκαηέα
. 

β) 

φπνηνο ππάγεηαη ζε κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 188 ζηνηρ. α-δ, 

210, 211 θαη 222.  

 

Άξζξν  235. 

 

Τπνρξέσζε απνδνρήο ησλ θαζεθόλησλ δηεξκελέα. 

 

Ο δηεξκελέαο πνπ δηνξίζηεθε λφκηκα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απνδερηεί ηελ εληνιή, εθηφο αλ ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 190. Δλαληίνλ εθείλνπ πνπ ρσξίο εχινγε αηηία 

αξλείηαη ηελ εληνιή εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 201 

θαη 202 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο.  

 

Άξζξν  236. 

 

Όξθνο ηνπ δηεξκελέα. 

 

«Ο δηεξκελέαο πξηλ αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ, νθείιεη λα 

νξθηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ελψπηνλ εθείλνπ πνπ ηνλ δηφξηζε, φηη 

ζα κεηαθξάζεη κε αθξίβεηα θαη πηζηφηεηα, ηεξψληαο πιήξε ερεκχζεηα, φια 

φζα ζα εηπσζνχλ θαηά ηε ζπδήηεζε ή, αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 237, ηα έγγξαθα».
3
  

                                                           
1
 Ζ παξ. 2 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 233 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), 

θαηαξγήζεθε κε ην εδάθ. γ΄ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207) θαη πξνζηέζεθε εθ 

λένπ κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104).  
2
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 233 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4236/2014 (Α΄- 33).  

3
 Σν άξζξν 236 φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51) 

αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.4236/2014 (Α΄- 33).   
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«Άξζξν  236Α
1
 

 

1. ηνπο ππφπηνπο ή ζηνπο θαηεγνξνχκελνπο πνπ δελ θαηαλννχλ ηε 

γιψζζα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο παξέρεηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο γξαπηή κεηάθξαζε φισλ ησλ νπζησδψλ εγγξάθσλ ή ρσξίσλ 

εγγξάθσλ ηεο δηαδηθαζίαο. Σα νπζηψδε έγγξαθα πεξηιακβάλνπλ 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ζπλεπάγεηαη ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ελφο 

πξνζψπνπ, νπνηνδήπνηε έγγξαθν απαγγειίαο θαηεγνξίαο θαη νπνηαδήπνηε 

δηθαζηηθή απφθαζε ζρεηηθή κε ηελ θαηεγνξία. Οη θαηεγνξνχκελνη ή νη 

ζπλήγνξνί ηνπο δχλαληαη λα ππνβάινπλ αηηηνινγεκέλν αίηεκα γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ εγγξάθσλ ή ρσξίσλ εγγξάθσλ σο νπζησδψλ. Οη χπνπηνη ή 

νη θαηεγνξνχκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε κεηάθξαζε ρσξίσλ νπζησδψλ 

εγγξάθσλ ηα νπνία δελ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε εθ κέξνπο ηνπο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ελαληίνλ ηνπο θαηεγνξίαο.  

 

2. ε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε έγγξαθε κεηάθξαζε 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ πξνθνξηθή κεηάθξαζε ή πξνθνξηθή 

ζχλνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νπζησδψλ εγγξάθσλ.  

 

3. Ο χπνπηνο ή ν θαηεγνξνχκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη 

αληηξξήζεηο θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία θξίλεηαη φηη δελ απαηηείηαη 

κεηάθξαζε εγγξάθσλ ή ρσξίσλ εγγξάθσλ ή φηαλ ε πνηφηεηά ηεο δελ είλαη 

επαξθήο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ην έθην εδάθην ηνπ 

άξζξνπ 233 παξάγξαθνο 1.  

 

4. Ο χπνπηνο ή ν θαηεγνξνχκελνο έρεη δηθαίσκα λα παξαηηεζεί απφ 

ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο εγγξάθσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

πξνεγνπκέλσο ζπκβνπιεπζεί ζπλήγνξν ή φηη έρεη κε άιινλ ηξφπν ιάβεη 

πιήξε γλψζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαίηεζεο. Ζ παξαίηεζε πξέπεη λα είλαη 

πξντφλ ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ πξνζψπνπ θαη λα κελ πεξηέρεη φξν ή 

αίξεζε».  

Άξζξν   237. 

 

Μεηάθξαζε εγγξάθνπ θαη γξαπηέο θαηαζέζεηο ζε μέλε γιώζζα. 

 

1. Όηαλ πξφθεηηαη λα γίλεη κεηάθξαζε εγγξάθσλ πνπ απαηηεί 

νπσζδήπνηε καθξφρξνλε απαζρφιεζε, νξίδεηαη πξνζεζκία ζηελ νπνία ν 

δηεξκελέαο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηε κεηάθξαζε
 
ε πξνζεζκία κπνξεί λα 

παξαηαζεί. Αλ πεξάζεη άπξαθηε, παχεηαη ν δηεξκελέαο πνπ είρε δηνξηζηεί  

θαη δηνξίδεηαη άιινο. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ εθείλνο πνπ δηνξίζηεθε αζθεί 

ηα έξγα ηνπ θαηά ηξφπν αλεπαξθή ή ακειή.  

                                                           
1
 Σν άξζξν 236Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.4236/2014 (Α΄- 33).  
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2. Καη’ εμαίξεζε, φηαλ έλαο κάξηπξαο ή θαηεγνξνχκελνο αγλνεί ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη απνδεηθλχεηαη φηη δελ είλαη εχθνινο ν δηνξηζκφο 

θαηάιιεινπ δηεξκελέα, κπνξεί θαηά ηελ αλάθξηζε λα δψζεη γξαπηή 

θαηάζεζε ή απνινγία ζε μέλε γιψζζα
.
 ε θαηάζεζε εληάζζεηαη ζηε 

δηθνγξαθία καδί κε ηε κεηάθξαζε, πνπ γίλεηαη αξγφηεξα ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1.  

 

Άξζξν   238. 

 

Γηεξκελέαο ηνπ δηεξκελέα. 

 

Όηαλ ε γιψζζα είλαη ειάρηζηα γλσζηή, κπνξεί ζηελ αλάγθε λα 

δηνξηζηεί δηεξκελέαο ηνπ δηεξκελέα.  

 

«Άξζξν 238Α
1
 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ππφπηνπ ή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζε θάζε ζηάδην 

ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, φηαλ απηή γίλεηαη κε ηε ζπλδξνκή δηεξκελέα ή 

φηαλ γίλεηαη πξνθνξηθή κεηάθξαζε ή ζχλνςε βαζηθψλ εγγξάθσλ ή γηα ηελ 

παξαίηεζε ησλ αλσηέξσ απφ ην δηθαίσκα ηεο κεηάθξαζεο, ζπληάζζεηαη 

έθζεζε ή γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην 

αξκφδην θάζε θνξά φξγαλν». 

 

«Άξζξν 238Β
2
 

 

Σα έμνδα δηεξκελείαο, θαζψο θαη ηα έμνδα ηεο κεηάθξαζεο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ελφο πξνζψπνπ, 

ησλ εγγξάθσλ απαγγειίαο θαηεγνξίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηεγνξία 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 233 επ. θαη 236Α ηνπ ΚΠΓ, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, βαξχλνπλ ην Γεκφζην. Καη΄εμαίξεζε, ηα αλσηέξσ έμνδα 

κεηάθξαζεο βαξχλνπλ ηνλ χπνπην ή ηνλ θαηεγνξνχκελν, εθφζνλ απηφο 

απνδεδεηγκέλα κπνξεί λα ηα θαηαβάιεη».  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 238Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4236/2014 (Α΄- 33).  

2
 Σν άξζξν 238Β πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.4236/2014 (Α΄- 33).  
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Σ Ρ Η Σ Ο   Β Η Β Λ Η Ο  

 

ΠΡΟΓΗΚΑΗΑ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Σ Μ Ζ Μ Α 

 

ΑΝΑΚΡΗΖ  

 

Π Ρ Χ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Γεληθνί νξηζκνί. 

 

Άξζξν  239. 

 

θνπόο ηεο αλάθξηζεο. 

 

1. θνπφο ηεο αλάθξηζεο είλαη ε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα βεβαησζεί ε ηέιεζε εγθιήκαηνο θαη λα 

απνθαζηζηεί αλ πξέπεη λα εηζαρζεί θάπνηνο ζε δίθε γη’ απηφ.  

 

2. Καηά ηελ αλάθξηζε γίλεηαη θαζεηί πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο, εμεηάδεηαη θαη βεβαηψλεηαη απηεπαγγέιησο φρη 

κφλν ε ελνρή, αιιά θαη ε αζσφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, θαζψο θαη θάζε 

ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη επεξεάδεη ηελ επηκέηξεζε 

ηεο πνηλήο. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο είλαη αλήιηθνο, γίλεηαη εηδηθή έξεπλα γηα 

ηελ πγηεηλή, ηελ εζηθή θαη ηε δηαλνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε, γηα ηελ 

πξνεγνχκελε δσή ηνπ, γηα ηηο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο θαη γεληθά γηα ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. «Γηα απηφ ην ζθνπφ φπνηνο ελεξγεί ηελ αλάθξηζε, 

αλαζέηεη ηε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ απφ ηνπο 

επηκειεηέο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο Δπηκειεηψλ 

Αλειίθσλ. Ζ ζρεηηθή έθζεζε ησλ επηκειεηψλ ηίζεηαη ζηε δηθνγξαθία, 

ιακβάλεη δε γλψζε απηήο θαη ν θαηεγνξνχκελνο.»
1
 

 

Άξζξν  240. 

 

Σόπνο θαη ρξόλνο αλάθξηζεο. 

 

Χο πξνο ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο αλάθξηζεο δελ ππάξρεη θαλέλαο 

πεξηνξηζκφο
.
 δελ πξέπεη φκσο λα γίλεηαη ζε αθαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν. Ζ 

αλάθξηζε κπνξεί λα γίλεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη Κπξηαθέο 

θαη γηνξηέο. 
                                                           
1
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 239, αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ.4322/2015 (Α΄-42). 
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Άξζξν  241. 

 

Ζ αλάθξηζε είλαη έγγξαθε. 

 

Ζ αλάθξηζε γίλεηαη πάληνηε εγγξάθσο θαη ρσξίο δεκνζηφηεηα
. 

δηελεξγείηαη κε ηελ παξνπζία δηθαζηηθνχ γξακκαηέα ή δεχηεξνπ 

αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ ή, αλ δελ ππάξρνπλ απηνί, κε παξνπζία δχν 

καξηχξσλ πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 150. Αλ δελ είλαη 

δπλαηφ λα βξεζνχλ ηέηνηνη κάξηπξεο, φπνηνο δηελεξγεί ηελ αλάθξηζε είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηελ νινθιεξψζεη θαη κφλνο ηνπ. Γηα θάζε αλαθξηηηθή 

πξάμε ζπληάζζεηαη έθζεζε ζχκθσλα κε ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο.  

 

Άξζξν   242. 

 

Απηόθσξν έγθιεκα. 

 

1. Απηφθσξν είλαη ην έγθιεκα ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ή ην έγθιεκα 

πνπ έγηλε πξφζθαηα. Ζ πξάμε ζεσξείηαη φηη έγηλε πξφζθαηα, ηδίσο φηαλ 

ακέζσο χζηεξα απφ απηήλ ν δξάζηεο θαηαδηψθεηαη απφ ηε δεκφζηα 

δχλακε ή απφ ηνλ παζφληα ή κε δεκφζηα θξαπγή, φπσο θαη φηαλ 

ζπιιακβάλεηαη νπνπδήπνηε λα έρεη αληηθείκελα ή ίρλε απφ ηα νπνία 

ζπκπεξαίλεηαη φηη δηέπξαμε ην έγθιεκα ζε πνιχ πξφζθαην ρξφλν.  

 

2. Πνηέ δελ ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο, αλ πέξαζε φιε ε επφκελε εκέξα απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο.  

 

3. Σα εγθιήκαηα πνπ ηεινχληαη δηα ηνπ ηχπνπ ζεσξνχληαη πάληνηε 

απηφθσξα. 

 

«4. Σα εγθιήκαηα πνπ ηεινχληαη απφ αλειίθνπο δελ δηθάδνληαη σο 

απηφθσξα».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 242 κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.3860/2010 (Α΄- 111).  



ει. 168                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο     Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Πξναλάθξηζε. 

 

Άξζξν  243.
1
 

 

Πόηε θαη από πνηόλ ελεξγείηαη. 

 

«1. Ζ πξναλάθξηζε ελεξγείηαη απφ νπνηνλδήπνηε αλαθξηηηθφ 

ππάιιειν κεηά γξαπηή παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα».
2
  

«2. Αλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε απεηιείηαη άκεζνο θίλδπλνο ή αλ 

πξφθεηηαη γηα απηφθσξν θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, φινη νη θαηά ηα 

άξζξα 33 θαη 34 αλαθξηηηθνί ππάιιεινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηρεηξνχλ 

φιεο ηηο πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα βεβαησζεί ε 

πξάμε θαη λα αλαθαιπθζεί ν δξάζηεο, έζησ θαη ρσξίο πξνεγνχκελε 

παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα
.
 ζηελ πεξίπησζε απηή εηδνπνηνχλ ηνλ 

εηζαγγειέα κε ην ηαρχηεξν κέζν θαη ηνπ ππνβάιινπλ ρσξίο ρξνλνηξηβή ηηο 

εθζέζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ. Ο εηζαγγειέαο, αθνχ ιάβεη ηηο εθζέζεηο, 

ελεξγεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 43 θ.ε.».
3
 

«3. Ο αλαθξηηηθφο ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηελεξγήζεη φιεο ηηο πξναλαθξηηηθέο 

πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζε γηα ηελ νπνία ε παξαγγειία θαη θαιεί 

ελψπηφλ ηνπ ηνπο κάξηπξεο γηα εμέηαζε θαη ηνπο θαηεγνξνχκελνπο γηα λα 

απνινγεζνχλ εθφζνλ απηνί θαηνηθνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ εθεηείνπ ηεο 

έδξαο ηνπ. Αλ νη κάξηπξεο θαη νη θαηεγνξνχκελνη είλαη θάηνηθνη άιισλ 

εθεηεηαθψλ πεξηθεξεηψλ, ν αλσηέξσ αλαθξηηηθφο ππάιιεινο δεηεί ηελ 

εμέηαζε ησλ καξηχξσλ θαη ηε ιήςε απνινγηψλ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ απφ 

ηνλ αξκφδην αλαθξηηηθφ ππάιιειν, ν νπνίνο πξέπεη λα εθηειέζεη απηήλ 

κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ. Ο αξρηθά νξηζζείο αλαθξηηηθφο 

ππάιιεινο κεηά ην πέξαο ησλ άλσ ελεξγεηψλ επηζηξέθεη ηε δηθνγξαθία κε 

εθηειεζκέλε πιήξσο ηελ παξαγγειία ζηνλ παξαγγείιαληα εηζαγγειέα. 

Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο ηα Δθεηεία Αζελψλ θαη Πεηξαηψο 

ζεσξνχληαη σο αλήθνληα ζε κία εθεηεηαθή πεξηθέξεηα. Αλαθξηηηθφο 

ππάιιεινο πνπ παξαβηάδεη ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο απφ ηηο νπνίεο δηέπεηαη, αλάινγα κε 

ην βαζκφ ηεο ππαηηηφηεηάο ηνπ ».
4
  

 

 

                                                           
1
 ρεη.: άξζξν 3 λ. 2713/1999 (Α΄- 89), φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ.2800/2000 (Α΄- 41) θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3103/2003 (Α΄- 23).  
2
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 243 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  

3
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 243 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  

4
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 243, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3160/2003           

(Α΄- 165), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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«4. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ παξαγγειία γηα 

δηελέξγεηα πξναλάθξηζεο κέρξη ηελ πεξάησζή ηεο θαηά ην άξζξν 245 δελ 

κπνξεί λα  ππεξβεί ηνπο ηξεηο κήλεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο 

απηφο κπνξεί λα παξαηαζεί έσο ηξεηο ην πνιχ κήλεο ή, εθφζνλ ε θχζε ηεο 

ππφζεζεο ή ηεο πξάμεο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί ην επηβάιιεη, γηα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ εηζαγγειέα 

εθεηψλ».
1
 

 

«Άξζξν   244.
2
 

 

Πόηε ε πξναλάθξηζε είλαη αλαγθαία. 

 

Παξαγγειία γηα πξναλάθξηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 

παξάγξαθνο 1 εδάθην πξψην, δίλεηαη κφλν γηα πιεκκειήκαηα πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηξηκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ ή έρνπλ 

ηειεζηεί απφ πξφζσπν ηδηάδνπζαο δσζηδηθίαο, φηαλ έρεη πξνεγεζεί έλνξθε 

δηνηθεηηθή εμέηαζε ή ζπληξέρνπλ εηδηθά κλεκνλεπφκελνη ζηελ παξαγγειία 

ηνπ εηζαγγειέα εμαηξεηηθνί ιφγνη, πνπ επηβάιινπλ ηε δηεμαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ». 

 

Άξζξν  245. 

 

Πσο ηειεηώλεη ε πξναλάθξηζε. 

 

«1. Ζ πξναλάθξηζε είλαη ζπλνπηηθή θαη, αθνχ θιεζεί ν 

θαηεγνξνχκελνο λα απνινγεζεί πξηλ απφ ζαξάληα νθηψ ηνπιάρηζηνλ ψξεο, 

πεξαηψλεηαη: α) κε απεπζείαο θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην 

ή β) κε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν, ή γ) κε παξαγγειία ηνπ 

εηζαγγειέα ζηνλ αλαθξηηή, εθφζνλ πξνθχπηεη ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε πξναλάθξηζε κπνξεί θαη λα δηαθνπεί θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν».
3
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 4 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 243 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).   
2
 Σν άξζξν 244, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄-140), αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 13 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
3
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 245, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3160/2003        

(Α΄- 165), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).   
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«2. Πξφηαζε ζην ζπκβνχιην γίλεηαη,  εθφζνλ ν εηζαγγειέαο θξίλεη 

φηη δελ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

θαηεγνξνχκελνη θαη δελ πξνθχπηνπλ επαξθείο ελδείμεηο ζε βάξνο κεξηθψλ 

απφ απηνχο ή πξέπεη λα θεξπρζεί απαξάδεθηε ή λα παχζεη νξηζηηθά ε 

πνηληθή δίσμε, ν εηζαγγειέαο κπνξεί λα ρσξίζεη ηελ ππφζεζε θαη λα ηελ 

εηζαγάγεη κφλν σο πξνο απηνχο ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην. Πξφηαζε επίζεο 

ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη θαη φηαλ ν εηζαγγειέαο εθεηψλ, ζηνλ  

νπνίν ππνβάιιεηαη κεηά ηελ πξναλάθξηζε ε δηθνγξαθία, πνπ αθνξά 

πξφζσπα ηδηάδνπζαο δσζηδηθίαο, αξκνδηφηεηαο ηξηκεινχο εθεηείνπ, θξίλεη 

φηη δελ ζπληξέρνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην θαη παξαγγέιιεη ηελ εηζαγσγή ηεο 

ππφζεζεο ζην αξκφδην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην».
1
 

 

«3. Αλ απφ ηελ πξναλάθξηζε δελ πξνέθπςε ε ηαπηφηεηα ηνπ δξάζηε 

νξηζκέλνπ εγθιήκαηνο, ε δηθνγξαθία ηίζεηαη κε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζαγγειέα ζην αξρείν. «Σν ίδην κπνξεί λα πξάμεη ν εηζαγγειέαο θαη αλ ν 

δξάζηεο παξακέλεη άγλσζηνο κεηά απφ πξναλάθξηζε θαηά ην άξζξν 243 

παξάγξαθνο 2 εδάθην πξψην ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή έλνξθε 

δηνηθεηηθή εμέηαζε ή πφξηζκα ή έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή ψκαηνο ή Τπεξεζίαο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ 

ησλ θνξέσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3074/2002».
2
 ηελ πεξίπησζε 

απηήλ ε θαηά ην άξζξν 43 πνηληθή δίσμε ζεσξείηαη φηη αζθήζεθε κε ηελ 

έθδνζε ηεο πην πάλσ πξάμεο ηνπ εηζαγγειέα, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη 

θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αδηθήκαηνο θαη ην ρξφλν ηέιεζήο ηνπ. Αλ 

αθνινχζσο απνθαιπθζεί ν δξάζηεο, ε δηθνγξαθία αλαζχξεηαη απφ ην 

αξρείν θαη ζπλερίδεηαη ε πνηληθή δηαδηθαζία. Αλ νη θαηεγνξνχκελνη είλαη 

πεξηζζφηεξνη, ε αξρεηνζέηεζε γίλεηαη κφλνλ σο πξνο απηφλ πνπ παξέκεηλε 

άγλσζηνο».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 245, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41),  ην άξζξν 12 

ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165) θαη ην άξζξν 7 ηνπ λ.3189/2003 (Α΄- 243), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).   
2
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο  παξ. 3, ε νπνία  πξνζηέζεθε ζην άξζξν 245 κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λ.1738/1987 (Α΄- 200), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3904/2010 

(Α΄- 218).  
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 4…………………………………………………………………...»
1
 

 

«5. ………………………………………………………………….»
 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Οη παξ. 4 θαη 5 πνπ πξνζηέζεθαλ ζην άξζξν 245 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3160/2003        

(Α΄- 165), θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  

 



ει. 172                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Σ Ρ Η Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Κύξηα αλάθξηζε. 

 

Άξζξν   246. 

 

Πνηόο ελεξγεί ηελ θύξηα αλάθξηζε. 

 

1. Σελ θχξηα αλάθξηζε ηελ ελεξγεί κφλν ν αλαθξηηήο, κεηά γξαπηή 

παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα, ε νπνία θαζνξίδεη θαη εμεηδηθεχεη ηελ 

αμηφπνηλε πξάμε θαη ηελ πνηληθή δηάηαμε πνπ ηελ πξνβιέπεη.  

 

«2. Ο εηζαγγειέαο κπνξεί λα δψζεη ηελ παξαγγειία πξνο ηνλ 

αλαθξηηή, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πξναλάθξηζεο θαη ακέζσο κεηά ηελ 

θίλεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο».
1
 

 

«3. Σέηνηα παξαγγειία δίλεη ν εηζαγγειέαο: α) ζε θαθνπξγήκαηα
. 
β) 

ζε πιεκκειήκαηα, ζηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε λα 

επηβιεζνχλ πεξηνξηζηηθνί φξνη ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 282».
1
 

 

Άξζξν  247. 

 

Γηαθσλία ηνπ αλαθξηηή. 

 

1. Ο αλαθξηηήο έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εθηειέζεη ηελ παξαγγειία 

ηνπ εηζαγγειέα γηα ηελ ελέξγεηα θχξηαο αλάθξηζεο, κφλν αλ ζεσξεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ αλαξκφδην ή αλ ε πξάμε δελ έρεη αμηφπνηλν ραξαθηήξα ή αλ 

παξαγξάθεθε ην αμηφπνηλν ή αλ ππάξρνπλ ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ή 

αλαζηέιινπλ ηελ πνηληθή δίσμε.  

 

2. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, γηα ηε δηαθσλία απνθαζίδεη ην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Οη παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 246 αληηθαηαζηάζεθαλ, αληίζηνηρα, κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν   248. 

 

Δλέξγεηεο ηνπ αλαθξηηή. 

 

«1. Μφιηο ν αλαθξηηήο ιάβεη ηελ παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα, 

ελεξγεί φιεο ηηο αλαθξηηηθέο πξάμεηο πνπ ζεσξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

αλαγθαίεο γηα λα εμαθξηβσζνχλ ην έγθιεκα θαη νη ππαίηηνη. ε ππνζέζεηο 

ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο, ν αλαθξηηήο κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ ηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, πνπ έρεη ηελ αλψηαηε δηεχζπλζε ηεο 

αλάθξηζεο, λα νξίζεη κε πξάμε ηνπ εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο αλάθξηζεο. Ο νξηζκφο ησλ πξνζψπσλ απηψλ 

γίλεηαη κεηαμχ απηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο, σο πξνο απηνχο, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 188 

έσο 193».
1
  

2. Ο αλαθξηηήο νθείιεη επίζεο λα βεβαηψζεη ηε δεκία πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ην έγθιεκα, αλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηθαζηηθή 

θξίζε ζρεηηθά κε ην έγθιεκα ή θάπνηα απφ ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ ή αλ 

παξίζηαηαη σο πνιηηηθφο ελάγσλ εθείλνο πνπ αδηθήζεθε.  

«3. Αλ πξνεγήζεθε πξναλάθξηζε ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ν 

αλαθξηηήο δελ επαλαιακβάλεη ηηο αλαθξηηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην 

πιαίζηφ ηνπο. Μφλν φηαλ θξίλεη φηη νη πξάμεηο δελ έγηλαλ λνκφηππα ή φηαλ, 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ρξεηάδνληαη εηδηθή ζπκπιήξσζε, 

επαλαιακβάλεη απηέο».
2
  

«4. Ο αλαθξηηήο νθείιεη λα πεξαηψζεη ηελ θχξηα αλάθξηζε κέζα ζε 

νθηψ κήλεο θαη ηε δηαηαζζφκελε απφ ην ζπκβνχιην ζπκπιεξσκαηηθή 

αλάθξηζε κέζα ζε δχν κήλεο, αθφηνπ ε δηθνγξαθία πεξηέιζεη ζε απηφλ. ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νη πξνζεζκίεο απηέο κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ 

εθάπαμ κέρξη δχν κήλεο κε αηηηνινγεκέλν ζε θάζε πεξίπησζε βνχιεπκα 

ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζην νπνίν ν αλαθξηηήο απεπζχλεηαη πξηλ απφ 

ηε ζπκπιήξσζε ησλ πην πάλσ πξνζεζκηψλ. Δάλ ε θχζε ηεο ππφζεζεο ή 

ηεο πξάμεο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί ην επηβάιιεη, ε θαηά ηα σο άλσ 

παξάηαζε κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα».
3
 

«5. Αλ ν αλαθξηηήο έρεη εθδψζεη θαηά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ έληαικα 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο, νθείιεη λα πεξαηψζεη ηελ θπξία αλάθξηζε κέζα ζε 

ηέζζεξηο κήλεο αθφηνπ ε δηθνγξαθία πεξηήιζε ζε απηφλ. Ζ πξνζεζκία 

απηή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξαηαζεί εθάπαμ γηα ζαξάληα 

αθφκε εκέξεο, κε αηηηνινγεκέλν ζε θάζε πεξίπησζε βνχιεπκα ηνπ 

αξκφδηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζην νπνίν ν αλαθξηηήο απεπζχλεηαη πξηλ 

απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Αλ ν εηζαγγειέαο 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 248 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  

2
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 248 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  

3
 Ζ παξ. 4 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 248 κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2721/1999 (Α΄- 112), 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄ - 218).   
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παξαγγείιεη ή ην αξκφδην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην δηαηάμεη ζπκπιεξσκαηηθή 

αλάθξηζε, ν αλαθξηηήο νθείιεη λα ηελ πεξαηψζεη κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο, 

αθφηνπ ε δηθνγξαθία πεξηήιζε ζε απηφλ».
1
  

 

Άξζξν  249. 

 

Δπηηόπηα κεηάβαζε ηνπ αλαθξηηή. 

 

1. Ο αλαθξηηήο κπνξεί λα κεηαβαίλεη, γηα λα δηελεξγήζεη αλάθξηζε, 

έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθείνπ, ή θαη ζε άιιε δηθαζηηθή πεξηθέξεηα, αλ ην εγθξίλεη ν 

εηζαγγειέαο ηνπ εθεηείνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε εηδνπνηείηαη ν 

εηζαγγειέαο εθεηψλ ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε αλάθξηζε, ν 

νπνίνο θαη αζθεί απφ ην ρξφλν ηεο εηδνπνίεζεο ηελ επνπηεία πνπ αλαθέξεη 

ην άξζξν 35.  

2. Ο αλαθξηηήο κπνξεί λα αλαζέζεη ζε άιινλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν 

ηηο πξάμεηο πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ, κέζα 

φκσο ζηε δηθή ηνπ δηθαζηηθή πεξηθέξεηα
.
 επίζεο αλαζέηεη ζηνλ αξκφδην 

αλαθξηηή ή αλαθξηηηθφ ππάιιειν εθείλεο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ έμσ απφ 

ηελ πεξηθέξεηά ηνπ, εηδνπνηψληαο ζπγρξφλσο ηνλ νηθείν εηζαγγειέα. 

3. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ν αλαθξηηήο κπνξεί λα αλαζέζεη ηε 

δηελέξγεηα νξηζκέλσλ πξάμεσλ ζε άιινλ αλαθξηηή ή ζε νπνηνλδήπνηε 

πξναλαθξηηηθφ ππάιιειν ηεο έδξαο ηνπ, εηδνπνηψληαο ζπγρξφλσο ηνλ 

νηθείν εηζαγγειέα εθεηψλ.  

 

Άξζξν  250. 

 

Δμνπζία ηνπ αλαθξηηή. 

 

«1. Ο αλαθξηηήο έρεη ην δηθαίσκα θαη νθείιεη λα επεθηείλεη ηε δίσμε 

ζε φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ ίδηα πξάμε. Γελ κπνξεί φκσο λα 

επεθηείλεη ηελ πνηληθή δίσμε θαη ζε άιιε πξάμε, έζησ θαη αλ είλαη 

ζπλαθήο, νχηε έρεη δηθαίσκα ζπξξίθλσζεο ή δηεχξπλζεο ηεο αζθεζείζαο 

πνηληθήο δίσμεο».
2
 

2. Αλ θαηά ηελ πνξεία ηεο αλάθξηζεο αλαθαιπθζνχλ θαη άιιεο 

αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ δηψθνληαη απηεπαγγέιησο, ν αλαθξηηήο ηηο 

αλαθνηλψλεη ζηνλ εηζαγγειέα, ρσξίο ελ ησ κεηαμχ λα εκπνδίδεηαη λα 

ελεξγεί ηηο θαηεπείγνπζεο αλαθξηηηθέο πξάμεηο γηα ηε βεβαίσζή ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν εηζαγγειέαο ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ θψδηθα.  

 
                                                           
1
 Ζ  παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 248 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.4139/2013 (Α΄- 74). 

2
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 250 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Αλαθξηηηθέο πξάμεηο.  

 

Π Ρ Χ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο  

 

Γεληθέο δηαηάμεηο.  

 

Άξζξν   251.  

 

Καζήθνληα εθείλνπ πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε.  

 

Ο αλαθξηηήο θαη νη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη πνπ αλαθέξνληαη «ζηα 

άξζξα 33 θαη 34»
1
 φηαλ ιάβνπλ παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα, θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 243 παξ. 2 απηεπαγγέιησο, νθείινπλ ρσξίο 

ρξνλνηξηβή λα ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην έγθιεκα θαη ηνπο 

ππαηηίνπο ηνπ, λα εμεηάδνπλ κάξηπξεο θαη θαηεγνξνπκέλνπο, λα 

κεηαβαίλνπλ επί ηφπνπ γηα ελέξγεηα απηνςίαο, αθνχ πάξνπλ καδί ηνπο, αλ 

ππάξρεη αλάγθε, ηαηξνδηθαζηέο ή άιινπο πξαγκαηνγλψκνλεο, λα δηεμάγνπλ 

έξεπλεο, λα θαηαιακβάλνπλ πεηζηήξηα θαη γεληθά λα ελεξγνχλ νηηδήπνηε 

είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζπιινγή θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνδείμεσλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηρλψλ ηνπ εγθιήκαηνο. 

 

Άξζξν  252. 

 

Γηθαηώκαηα εθείλνπ πνπ αλαθξίλεη. Θνξπβνπνηνί. 

 

1. Όηαλ γίλεηαη απηνςία, έξεπλα θαη θαηάζρεζε, νη αλαθεξφκελνη 

ζην πξνεγνχκελν άξζξν έρνπλ δηθαίσκα λα θιείλνπλ θαηνηθίεο νιηθά ή 

κεξηθά, λα ζέηνπλ ζθξαγίδεο, λα δηνξίδνπλ θχιαθεο θαη γεληθά λα 

παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα κελ ππεμαηξεζνχλ, ππεμαρζνχλ 

ή κεηαβιεζνχλ αληηθείκελα ρξήζηκα ζηελ αλάθξηζε νχηε λα 

απνκαθξπλζνχλ ή λα μεθχγνπλ απφ ηηο έξεπλέο ηνπο άλζξσπνη χπνπηνη.  

 

2. Μπνξνχλ επίζεο λα δηαηάμνπλ λα κελ απνκαθξπλζεί θαλέλαο πξηλ 

απφ ην ηέινο ηεο έξεπλαο θαη λα έξζνπλ πάιη φζνη απνκαθξχλζεθαλ.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ εληφο εηζαγσγηθψλ θξάζε ηνπ άξζξνπ 251 ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  



ει. 176                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

3. Αλ θάπνηνο, φζν γίλνληαη νη παξαπάλσ ή άιιεο αλαθξηηηθέο 

πξάμεηο, δηαηαξάζζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ εζπρία θαη ηελ ηάμε ή 

ελαληηψλεηαη ζηα κέηξα πνπ δηαηάρζεθαλ, φζνη αλαθέξνληαη ζην 

πξνεγνχκελν άξζξν έρνπλ δηθαίσκα λα δηαηάμνπλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπ
.
 

αλ απηφο επηκέλεη λα ζνξπβεί ή λα ελαληηψλεηαη, κπνξνχλ λα δηαηάμνπλ 

ηελ θξάηεζή ηνπ έσο είθνζη ηέζζεξηο ψξεο. Σν γεγνλφο απηφ αλαθέξεηαη 

ζηελ έθζεζε ηεο αλάθξηζεο. Όηαλ εθείλνο πνπ ζνξπβεί ή ελαληηψλεηαη 

είλαη ζπλήγνξνο δηαδίθνπ, φζνη ελεξγνχλ ηελ αλάθξηζε έρνπλ δηθαίσκα λα 

δηαηάμνπλ κφλν ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, πνπ εθηειείηαη βίαηα αλ αξλείηαη λα 

απνκαθξπλζεί. ’ απηή ηελ πεξίπησζε νη παξαπάλσ νθείινπλ λα 

δηνξίζνπλ γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν άιιν ζπλήγνξν, φπνπ ν λφκνο ην 

επηβάιιεη. 
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Έξεπλεο. 

 

Άξζξν  253. 

 

Πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα έξεπλαο. 

 

Αλ δηεμάγεηαη αλάθξηζε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, έξεπλα 

δηελεξγείηαη φηαλ κπνξεί βάζηκα λα ππνηεζεί φηη ε βεβαίσζε ηνπ 

εγθιήκαηνο, ε απνθάιπςε ή ε ζχιιεςε ησλ δξαζηψλ ή ηέινο ε βεβαίσζε 

ή ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε είλαη δπλαηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ή λα δηεπθνιπλζεί κφλν κε απηήλ. 

 

«Άξζξν   253Α. 

  

«Δηδηθέο αλαθξηηηθέο πξάμεηο επί νξηζκέλσλ εγθιεκάησλ»
1
 

 

«1. Δηδηθά γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 187, ησλ  άξζξσλ 187Α, 323Α, 336 ζε βάξνο αλειίθνπ, ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 338 ζε βάξνο αλειίθνπ, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 

339, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 342, ησλ άξζξσλ 348Α, 348Β, 

348Γ, 351 θαη 351Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ε έξεπλα κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηε δηελέξγεηα:  

 

α) αλαθξηηηθήο δηείζδπζεο, κε ηελ ηήξεζε ησλ εγγπήζεσλ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ θαη φπσο θαηά ηα ινηπά ε 

δηείζδπζε πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28 ηνπ λ.4139/2013 (Α΄74), φπσο ηζρχεη, 

θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2713/1999 (Α΄ 89), φπσο ηζρχεη, 

εθφζνλ ε αλαθξηηηθή δηείζδπζε πεξηνξίδεηαη ζηηο πξάμεηο πνπ είλαη 

απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηε δηαθξίβσζε εγθιεκάησλ, ηελ ηέιεζε ησλ 

νπνίσλ ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο είραλ πξναπνθαζίζεη,   

β) ειεγρφκελσλ κεηαθνξψλ, κε ηελ ηήξεζε ησλ εγγπήζεσλ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ θαη φπσο θαηά ηα ινηπά νη 

κεηαθνξέο απηέο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 38 ηνπ λ. 2145/1993 (Α΄ 88), 

φπσο ηζρχεη,  

γ) άξζεο ηνπ απνξξήηνπ, κε ηε ηήξεζε ησλ εγγπήζεσλ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ θαη φπσο θαηά ηα ινηπά ε άξζε 

απηή πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ λ.2225/1994 (Α΄ 121), φπσο 

ηζρχεη, 

 

                                                           
1
 Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 253Α φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4198/2013   

(Α΄- 215), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4267/2014 (Α΄- 137).  
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δ) θαηαγξαθήο δξαζηεξηφηεηαο ή άιισλ γεγνλφησλ εθηφο θαηνηθίαο 

κε ζπζθεπέο ήρνπ ή εηθφλαο ή κε άιια εηδηθά ηερληθά κέζα, κε ηελ ηήξεζε 

ησλ εγγπήζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ θαη φπσο 

θαηά ηα ινηπά ε θαηαγξαθή πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

παξαπάλσ λ.2713/1999 (Α΄89), φπσο ηζρχεη θαη  

 

ε) ζπζρέηηζεο ή ζπλδπαζκνχ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κε 

ηελ ηήξεζε ησλ εγγπήζεσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ 

θαη ππφ ηνπο νπζηαζηηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ λ.2472/1997 

(Α΄50), φπσο ηζρχεη
1
. 

 
 

 

2. Οη αλαθξηηηθέο πξάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

δηεμάγνληαη κφλν:  

 

α) αλ πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έρεη ηειεζζεί αμηφπνηλε 

πξάμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 187, ησλ άξζξσλ 187Α, 323Α, 

336 ζε βάξνο αλειίθνπ, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 338 ζε βάξνο αλειίθνπ, 

ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 339, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 342, ησλ άξζξσλ 348Α, 348Β, 348Γ, 351 θαη 351Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα,   

 

β) αλ ε εμάξζξσζε ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο ή ε εμηρλίαζε ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ ηνπ άξζξνπ 187Α ή ησλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 

323Α, 336 ζε βάξνο αλειίθνπ, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 338 ζε βάξνο 

αλειίθνπ, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 339, ησλ παξαγξάθσλ 1 

θαη 2 ηνπ άξζξνπ 342, ησλ άξζξσλ 348Α, 348Β, 348Γ, 351 θαη 351Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα είλαη δηαθνξεηηθά αδχλαηε ή ηδηαηηέξσο δπζρεξήο».
 1
 

 

3. Γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 

αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη γηα ην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ 

απνθαίλεηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλν βνχιεπκά ηνπ ην αξκφδην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα. ε εμαηξεηηθά επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο ηελ έξεπλα κπνξεί λα δηαηάμεη ν εηζαγγειέαο ή ν αλαθξηηήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν εηζαγγειέαο ή ν αλαθξηηήο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

εηζαγάγνπλ ην δήηεκα ζην αξκφδην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηψλ εκεξψλ. Γηαθνξεηηθά ε ηζρχο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο 

παχεη απηνδηθαίσο κε ηε ιήμε ηεο ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο.  

 
 

                                                           
1
 Οη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 253Α, φπσο είραλ πξνζηεζεί κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.2928/2001 (Α΄- 141) θαη  

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο  παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.3251/2004 (Α΄- 127) θαη ηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ.4198/2013 (Α΄- 215), αληηθαηαζηάζεθαλ εθ λένπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.4267/2014 (Α΄- 137).  
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4. Κάζε ζηνηρείν ή γλψζε πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ φξηζε ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην. 

Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ηα ζηνηρεία απηά ή νη απνθηεζείζεο γλψζεηο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βεβαίσζε εγθιήκαηνο, ηε ζχιιεςε δξαζηψλ θαη 

ηελ εμάξζξσζε άιιεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, εθφζνλ ην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην απνθαλζεί εηδηθψο πεξί απηνχ.  

 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη θαηά ηε 

δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθνχο 

πνηληθνχο λφκνπο ησλ νπνίσλ νη ξπζκίζεηο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, 

εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο».  

 

«Άξζξν  253Β
1
 

 

Αλαθξηηηθέο πξάμεηο επί εγθιεκάησλ δηαθζνξάο 

 

Δηδηθά γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 159, 159Α, 235, 236, 

237 θαη 237Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ απηέο δελ ηεινχληαη ζην 

πιαίζην εγθιεκαηηθήο ή ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, ε έξεπλα κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηε δηελέξγεηα :  

 

α) ζπγθαιπκκέλεο έξεπλαο, ηελ νπνία ελεξγεί αλαθξηηηθφο 

ππάιιεινο κε παξαγγειία ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα θαη αθνχ ελεκεξσζεί 

πξνεγνπκέλσο ν Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πνπ επνπηεχεη θαη 

ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ Δηζαγγειέσλ Δγθιεκάησλ Γηαθζνξάο. Ζ ελ ιφγσ 

παξαγγειία δίδεηαη αλ ζπληξέρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ηειείηαη ήδε ή 

πξφθεηηαη λα επαλαιεθζεί ε ηέιεζε θάπνηαο απφ ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη ε απνθάιπςε απηήο είλαη κε άιινλ ηξφπν αδχλαηε ή 

ηδηαηηέξσο δπζρεξήο. Καηά ηε ζπγθαιπκκέλε έξεπλα ν αλαθξηηηθφο 

ππάιιεινο ή ν ηδηψηεο πνπ ελεξγεί ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ εκθαλίδεηαη σο 

σθεινχκελνο ή σο κεζνιαβεηήο σθεινπκέλνπ πξνζψπνπ απφ ηελ 

αμηφπνηλε πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη δηεπθνιχλεη ζηελ ηέιεζή ηεο ηνλ 

δξάζηε πνπ ηελ έρεη πξναπνθαζίζεη. Ζ ζπγθαιπκκέλε έξεπλα ελεξγείηαη 

γηα εχινγν θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην έηνο. Ο ελεξγψλ ηε ζπγθαιπκκέλε έξεπλα κπνξεί λα θέξεη 

ζπγθαιπκκέλα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη θνξνινγηθά ή άιια ζηνηρεία θαη 

λα ζπλαιιάζζεηαη κε απηά γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη. Οη 

ιεπηνκέξεηεο θαη ε δηαδηθαζία εθδφζεσο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ 

ζπγθάιπςεο   νξίδνληαη  κε   θνηλή   ππνπξγηθή   απφθαζε  ησλ  Τπνπξγψλ  

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 253Β πξνζηέζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΔ.16 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4254/2014 (Α΄- 85).  
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Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Γεκφζηαο 

Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζπγθαιπκκέλα 

δξψληνο ζπληάζζεηαη αλαιπηηθή έθζεζε θαηά ηα άξζξα 148 έσο 153. 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ελέξγεηεο ηνπ ζπγθαιπκκέλα 

δξψληνο, νη  νπνίεο δελ κλεκνλεχνληαη αλαιπηηθά ζηελ έθζεζε, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.  

 

β) Άξζεο ηνπ απνξξήηνπ, θαηαγξαθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο 

θαηνηθίαο θαη ζπζρέηηζεο ή ζπλδπαζκνχ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηα ζηνηρεία γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 253Α. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ». 

 

Άξζξν  254. 

 

Νπρηεξηλή έξεπλα ζε θαηνηθία. 

 

1. Ζ λπρηεξηλή έξεπλα ζε θαηνηθία επηηξέπεηαη ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο θαη κφλν ζηνλ εηζαγγειέα, ζηνλ αλαθξηηή, ζηνπο εηξελνδίθεο 

ή ζηνπο πηαηζκαηνδίθεο θαη, αλ απηνί δελ ππάξρνπλ ή θσιχνληαη, ζηνπο 

αμησκαηηθνχο ηεο ρσξνθπιαθήο θαη ηεο αζηπλνκίαο πφιεσλ :  

 

α) αλ πξφθεηηαη λα ζπιιεθζεί πξφζσπν πνπ δηψθεηαη λφκηκα
.
  

 

β) αλ θάπνηνο ζπιιακβάλεηαη επ’ απηνθψξσ λα δηαπξάηηεη κέζα 

ζηελ θαηνηθία θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα
.
  

 

γ) αλ γίλεηαη ζπγθέληξσζε ζε θαηνηθία φπνπ παίδνληαη θαη’ 

επάγγεικα ηπρεξά παηρλίδηα ή ε θαηνηθία ρξεζηκνπνηείηαη σο ηφπνο θαη’ 

επάγγεικα αθνιαζίαο
.
 

 

δ) αλ πξφθεηηαη γηα ρψξνπο πνπ είλαη ζ’ φινπο πξνζηηνί ηε λχρηα.  

 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο λχρηαο νξίδεηαη: απφ ηηο 8 ην βξάδπ έσο ηηο 6 ην 

πξσί γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ 1 Οθησβξίνπ έσο ηηο 31 Μαξηίνπ, θαη απφ 

ηηο 9 ην βξάδπ έσο ηηο 5 ην πξσί γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ 1 Απξηιίνπ έσο 

ηηο 30 επηεκβξίνπ. 
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Άξζξν   255. 

 

Γηαηππώζεηο γηα ηελ έξεπλα ζε θαηνηθία. 

 

1. Όπνηνο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 253 θαη 254 ελεξγεί ηελ 

έξεπλα ζε θαηνηθία πξνζιακβάλεη θαη άιινλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν, κε ηνλ 

νπνίνλ ζπκπξάηηεη, εθηφο αλ απηφο έρεη πξνζιεθζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 

150. Αλ βξεη ηελ πφξηα θιεηζηή θαη ν έλνηθνο αξλείηαη λα ηελ αλνίμεη, 

κπνξεί λα ηελ παξαβηάζεη παξνπζία ηνπ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ κε ηνλ 

νπνίν ζπκπξάηηεη.  

 

2. Αλ ηελ έξεπλα ηελ ελεξγνχλ αμησκαηηθφο ή ππαμησκαηηθφο ηεο 

ρσξνθπιαθήο ή αμησκαηηθφο ηεο αζηπλνκίαο πφιεσλ, σο δεχηεξνο 

αλαθξηηηθφο ππάιιεινο πξνζιακβάλεηαη δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, αλ 

ππάξρεη ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε έξεπλα
.
 δηαθνξεηηθά, 

πξνζιακβάλεηαη ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο.  

 

3. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο γηα ηελ έξεπλα δίλεηαη αηειψο ζηνλ 

έλνηθν ηεο θαηνηθίαο φπνπ έγηλε απηή, κε πξνθνξηθή αίηεζή ηνπ. 

 

Άξζξν  256. 

 

Σξόπνο δηεμαγσγήο. 

 

ηηο έξεπλεο ησλ θαηνηθηψλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη κε επηκέιεηα 

θάζε πεξηηηή δεκνζηφηεηα θαη θάζε ελφριεζε ησλ ελνίθσλ πνπ δελ είλαη 

απφιπηα αλαγθαία
.
 πξέπεη επίζεο λα θαηαβάιιεηαη κέξηκλα γηα ηε 

δηαθχιαμε ηεο ππφιεςεο θαη ησλ αηνκηθψλ κπζηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε
 

κε ηελ πξάμε ηεο θαηεγνξίαο, θαζψο θαη λα δηεμάγεηαη ε ελέξγεηα κε θάζε 

εππξέπεηα θαη θνζκηφηεηα. Όπνηνο δηεμάγεη ηελ έξεπλα πξέπεη λα 

πξνζθαιεί ηνλ έλνηθν ησλ δηακεξηζκάησλ πνπ ζα εξεπλεζνχλ λα 

παξεπξίζθεηαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, 

πξνζθαιείηαη λα παξεπξεζεί έλαο γείηνλαο.  
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Άξζξν  257. 

 

σκαηηθέο έξεπλεο. 

 

1. ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο γίλεηαη ζσκαηηθή έξεπλα, φηαλ εθείλνο 

πνπ δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε θξίλεη φηη εμαηηίαο ζπνπδαίσλ ιφγσλ είλαη 

ρξήζηκε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο
.
 ζε ηξίηα πξφζσπα γίλεηαη, φηαλ 

ππάξρεη ζνβαξή θαη βάζηκε ππφλνηα ή απφιπηε αλάγθε. Πάλησο ε έξεπλα 

ζα πξέπεη λα ελεξγείηαη νπσζδήπνηε κε ηξφπν πνπ λα κε ζίγεη, φζν είλαη 

δπλαηφ, ην αίζζεκα ληξνπήο ηνπ πξνζψπνπ.  

 

2. Ζ ζσκαηηθή έξεπλα ζε γπλαίθα πξέπεη λα γίλεηαη κπξνζηά ζηνλ 

αλαθξηηηθφ ππάιιειν πνπ ηε δηεμάγεη θαη απφ γπλαίθα ηεο εθινγήο ηνπ, ε 

νπνία δίλεη ηνλ φξθν ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα. Καηά ηα άιια, εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο φζα νξίδεη ην άξζξν 199.  

 

3. Ζ ζσκαηηθή έξεπλα πξέπεη λα γίλεηαη ηδηαηηέξσο θαη ρσξηζηά γηα 

θάζε πξφζσπν. Αλ αλαδεηείηαη νξηζκέλν πξάγκα ή έγγξαθν, εθείλνο πνπ 

ελεξγεί ηελ έξεπλα θαιεί πξνεγνπκέλσο ηνλ θάηνρφ ηνπ λα ην παξαδψζεη.  

 

Άξζξν  258. 

 

ύληαμε ηεο έθζεζεο θαη κεζεγγύεζε. 

 

Μφιηο ηειεηψζεη κηα έξεπλα, ζπληάζζεηαη έθζεζε θαηά ηα άξζξα 

149 θ.ε. Σα πξάγκαηα πνπ βξέζεθαλ θαηάζρνληαη θαη ππνβάιινληαη ζε 

κεζεγγχεζε κε ηελ ηήξεζε ησλ άξζξσλ 259 θαη 264-266.  

 

Άξζξν  259. 

 

Μεζεγγύεζε. 

 

Όπνηνο ελεξγεί ηελ αλάθξηζε κπνξεί λα πξνβαίλεη νπνηεδήπνηε ζε 

κεζεγγχεζε πξαγκάησλ ή εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έγθιεκα, 

αθφκε θαη φηαλ δελ θαηαζρέζεθαλ αιιά απιψο παξαδφζεθαλ ζ’ απηφλ.  
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Σ Ρ Η Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Καηάζρεζε. 

 

Άξζξν   260. 

 

Καηάζρεζε ζηηο ηξάπεδεο θαη ζε άιια ηδξύκαηα. 

 

1. Όζνη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 251 κπνξνχλ απηνπξνζψπσο λα 

θαηάζρνπλ ηίηινπο αμηψλ, ζηηο ηξάπεδεο ή ζε άιια ηδξχκαηα δεκφζηα ή 

ηδησηηθά, ζε πνζφηεηεο πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλεο ζε ηξερνχκελν 

ινγαξηαζκφ θαη θάζε άιιν θαηαηεζεηκέλν πξάγκα ή έγγξαθν θαη φηαλ 

απηά πεξηέρνληαη ζε θηβσηίδηα αζθάιεηαο, έζησ θαη αλ δελ αλήθνπλ ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν ή δελ είλαη γξακκέλα ζην φλνκά ηνπ, αξθεί λα ζρεηίδνληαη 

κε ην έγθιεκα.  

 

2. Σα πξφζσπα απηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα εμεηάζνπλ ηελ 

αιιεινγξαθία θαη φιεο ηηο πξάμεηο ηεο ηξάπεδαο ή ηνπ ηδξχκαηνο γηα λα 

βξνπλ ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θαηαζρεζνχλ ή γηα λα βεβαηψζνπλ 

άιιεο πεξηζηάζεηο ρξήζηκεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο. ε 

πεξίπησζε άξλεζεο πξνβαίλνπλ ζε έξεπλα θαη θαηάζρεζε ησλ ρξήζηκσλ 

εγγξάθσλ θαη πξαγκάησλ. 

 

Άξζξν  261. 

 

Τπνρξέσζε γηα παξάδνζε εγγξάθσλ. 

 

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη γεληθά ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί έζησ θαη 

πξνζσξηλά δεκφζηα ππεξεζία θαη ηα άιια πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 212 νθείινπλ, αλ δηαηαρζνχλ απφ εθείλνλ πνπ θάλεη ηελ αλάθξηζε, 

λα παξαδψζνπλ ζηε δηθαζηηθή αξρή ηα έγγξαθα θαη ζην πξσηφηππφ ηνπο 

αθφκα, θαζψο θαη θάζε άιιν αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο 

ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, 

εθηφο αλ δειψζνπλ εγγξάθσο, έζησ θαη αλαηηηνιφγεηα, φηη πξφθεηηαη γηα 

δηπισκαηηθφ ή ζηξαηησηηθφ κπζηηθφ πνπ αλάγεηαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

θξάηνπο ή κπζηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ιεηηνχξγεκα ή ην επάγγεικά ηνπο.  
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Άξζξν  262. 

 

Καηάζρεζε ησλ εγγξάθσλ. 

 

1. Αλ εθείλνο πνπ εθηειεί ηελ θαηάζρεζε λνκίδεη φηη ε δήισζε πνπ 

έγηλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 261 δελ είλαη αιεζήο θαη πξφθεηηαη ζχκθσλα 

κε απηήλ γηα κπζηηθφ ηνπ θξάηνπο απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 261, 

ζθξαγίδεη ην έγγξαθν ή ην εμαζθαιίδεη κε άιινλ ηξφπν ρσξίο λα κάζεη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ πνπ εηδνπνηεί 

ζρεηηθά ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο
. 

ν Τπνπξγφο έρεη δηθαίσκα είηε λα 

επηηξέςεη ηελ θαηάζρεζε είηε φρη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πνηληθήο θαη θάζε 

άιιεο επζχλεο αλ ε δήισζε απνδεηρζεί ςεπδήο.  

 

2. Οπνηαδήπνηε έξεπλα θαη θαηάζρεζε θάζε εγγξάθνπ πνπ έρεη 

θαηαηεζεί ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κε άδεηα ησλ 

Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, νη νπνίνη ηελ παξέρνπλ αλ θαηά 

ηελ θξίζε ηνπο δελ βιάπηνληαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα.  

 

3. Αλ ν θάηνρνο δειψζεη φηη πξφθεηηαη γηα κπζηηθφ ηνπ 

ιεηηνπξγήκαηνο ή ηνπ επαγγέικαηνο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 212 θαη εθείλνο πνπ θάλεη ηελ θαηάζρεζε λνκίδεη φηη ε δήισζε δελ 

είλαη αιεζήο, ζθξαγίδεη ην έγγξαθν ή ην εμαζθαιίδεη κε άιινλ ηξφπν, 

ρσξίο λα κάζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη δεηεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ, δηθεγνξηθνχ, ηαηξηθνχ ή θαξκαθεπηηθνχ, ή απφ ηνλ 

νηθείν κεηξνπνιίηε λα θξίλεη αλ ην έγγξαθν πεξηέρεη επαγγεικαηηθφ 

απφξξεην ή εμνκνιφγεζε. ε πεξίπησζε πνπ ζ' απηφ ην δήηεκα ζα δνζεί 

αξλεηηθή απάληεζε, ην έγγξαθν θαηάζρεηαη, κε επηθχιαμε ηεο πνηληθήο 

θαη θάζε άιιεο επζχλεο αλ ε δήισζε απνδεηρζεί ςεπδήο.  
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Άξζξν  263. 

 

Καηάζρεζε κεηά ην ηέινο ηεο αλάθξηζεο. 

 

1. Αλ θαηά ηελ πνξεία ηεο αλάθξηζεο δελ έγηλε δπλαηή ή δελ 

ζεσξήζεθε αλαγθαία ε θαηάζρεζε πξαγκάησλ ή εγγξάθσλ ζρεηηθψλ κε ην 

έγθιεκα, ε θαηάζρεζε κπνξεί λα δηαηαρζεί απφ ην δηθαζηήξην ζε θάζε 

ζηάδην ηεο δίθεο θαη απηεπαγγέιησο, νπφηε ελεξγείηαη απφ ηνλ 

εληειιφκελν γη’ απηήλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν κφιηο γίλεη δπλαηή ε 

δηελέξγεηά ηεο.  

 

2. ε πεξίπησζε ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο ε θαηάζρεζε, νπνηεδήπνηε 

ζεσξεζεί φηη κπνξεί λα γίλεη θαη αλεμάξηεηα αλ ε πνηλή εθηίζεθε ή 

απνζβέζηεθε κε άιινλ ηξφπν, δηαηάζζεηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα θαη 

απηεπαγγέιησο. Γηα ηελ ηχρε ησλ πξαγκάησλ ή ησλ εγγξάθσλ πνπ 

θαηαζρέζεθαλ απνθαζίδεη ην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ην άξζξν 373.  

 

Άξζξν   264. 

 

Αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πνπ θαηαζρέζεθαλ. 

 

1. Δθείλνο πνπ έθαλε ηελ θαηάζρεζε κπνξεί λα επηηξέπεη λα 

ρνξεγνχληαη αηειψο αληίγξαθα ζ’ απηνχο πνπ θαηείραλ ηα έγγξαθα πξηλ 

απφ ηελ θαηάζρεζε
.
 κπνξεί επίζεο λα θξαηήζεη θαη ν ίδηνο αληίγξαθν απφ 

ηα έγγξαθα πνπ είραλ παξαδνζεί, επηζηξέθνληαο ηα πξσηφηππα.  

 

2. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη δηθεγφξνη κπνξνχλ λα εθδίδνπλ 

αληίγξαθα, απνζπάζκαηα θαη πηζηνπνηεηηθά απφ ηα έγγξαθα πνπ ηνπο 

απνδφζεθαλ, ζε πξσηφηππν ή ζε αληίγξαθν, απφ ηνλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν
.
 

αλ φκσο έγηλε θαηάζρεζε, πξέπεη λα κλεκνλεχνπλ ηελ εθηέιεζή ηεο.  

 

3. ε θάζε πεξίπησζε ην πξφζσπν ή ην ίδξπκα ή ην γξαθείν, φπνπ 

έγηλε ε θαηάζρεζε έρεη δηθαίσκα λα πάξεη αηειψο πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθφ 

κε απηήλ.  
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Άξζξν  265. 

 

Γηθαζηηθή παξαθαηάζεζε ησλ εγγξάθσλ. 

 

1. Αλ ην έγγξαθν πνπ πξέπεη λα θαηαζρεζεί απνηειεί κέξνο ηφκνπ ή 

βηβιίνπ, απφ ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνζπαζηεί, θαη εθείλνο πνπ δηελεξγεί 

ηελ αλάθξηζε λνκίδεη φηη δελ είλαη αξθεηφ λα πάξεη αληίγξαθν, νιφθιεξνο 

ν ηφκνο ή ην βηβιίν παξαδίδεηαη γηα θχιαμε ζην γξακκαηέα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ
.
 απηφο κε άδεηα ηνπ αλαθξηηή ή ηνπ εηζαγγειέα εθδίδεη γηα 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, αληίγξαθα, απνζπάζκαηα 

ή πηζηνπνηεηηθά κεξψλ ηνπ ηφκνπ ή ηνπ βηβιίνπ, κλεκνλεχνληαο ηε κεξηθή 

θαηάζρεζε. ηνλ πξηλ απφ ηελ θαηάζρεζε θάηνρν παξέρνληαη αηειψο 

ηέηνηνπ είδνπο αληίγξαθα, απνζπάζκαηα ή πηζηνπνηεηηθά.  

 

2. ΄απηή ηελ πεξίπησζε δίλεηαη ζηνλ θάηνρν αηειψο αληίγξαθν ηεο 

έθζεζεο γηα ηελ θαηάζρεζε.  

 

Άξζξν  266. 

 

Φύιαμε ησλ πξαγκάησλ πνπ θαηαζρέζεθαλ. 

 

1. Σα πξάγκαηα πνπ θαηαζρέζεθαλ παξαδίδνληαη γηα θχιαμε ζην 

γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ, εθηφο αλ δελ είλαη δπλαηή ε θχιαμε απφ 

απηφλ, νπφηε φπνηνο ελεξγεί ηελ αλάθξηζε δηαηάζζεη λα θπιαρζνχλ αιινχ 

θαη δηνξίδεη θχιαθα ηθαλφ θαη θεξέγγπν. Υξήκαηα ή άιια ηηκαιθή 

θαηαζέηνληαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

2. ηελ έθζεζε γηα ηελ παξάδνζε κλεκνλεχεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ 

θχιαθα λα δηαθπιάμεη ηα πξάγκαηα θαη λα ηα παξαδψζεη νπνηεδήπνηε ην 

δεηήζεη ε δηθαζηηθή αξρή
.
 ν αλαθξηηηθφο ππάιιεινο κπνξεί λα επηβάιεη 

ζην θχιαθα θαη ηελ θαηαβνιή εγγχεζεο, πνπ παξαδίδεηαη ζην γξακκαηέα 

ηνπ πξσηνδηθείνπ ή ηνπ εηξελνδηθείνπ ηεο θαηνηθίαο.  
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«3. Σα θαηά ηελ παξάγξαθν 1 πξάγκαηα, εθφζνλ παξήιζε πεληαεηία 

απφ ηελ θαηάζρεζή ηνπο ρσξίο λα εθδνζεί ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

γηα ηελ ηχρε ηνπο, θαηαζηξέθνληαη, αλ είλαη άρξεζηα, άλεπ αμίαο ή 

επηεινχο αμίαο. Ζ θαηαζηξνθή απνθαζίδεηαη, αθνχ δηαπηζησζεί φηη δελ 

έρνπλ απνδεηθηηθή αμία θαη ελεξγείηαη απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη: α) 

απφ έλαλ εηζαγγειέα ή αληεηζαγγειέα πξσηνδηθψλ, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ εηζαγγειέα πνπ δηεπζχλεη ηελ νηθεία εηζαγγειία 

θαη β) απφ έλαλ ππάιιειν ηεο γξακκαηείαο ηνπ πξσηνδηθείνπ θαη έλαλ ηεο 

εηζαγγειίαο, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηνλ πξφεδξν θαη 

ηνλ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ, αληίζηνηρα.  

Ρππαξά ή επηβιαβή γηα ηε δεκφζηα πγεία πξάγκαηα θαηαζηξέθνληαη 

θαη αλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ θαηάζρεζή ηνπο. Όπια θαη 

ππξνκαρηθά παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα ζηξαηησηηθή ππεξεζία κεηά απφ 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ εηζαγγειέα. Γηα ηελ παξάδνζε ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν».
1
 

 

Άξζξν   267. 

 

θξάγηζε. 

 

Αλ ππάξρεη αλάγθε, φπνηνο ελεξγεί ηελ θαηάζρεζε αζθαιίδεη ηα 

πξάγκαηα ή ηα έγγξαθα πνπ θαηαζρέζεθαλ είηε ζέηνληαο ηε ζθξαγίδα ηεο 

ππεξεζίαο είηε κε άιινλ ηξφπν
.
 επίζεο ζε φζνπο έρνπλ ζπκθέξνλ 

επηηξέπεηαη λα ζέζνπλ θαη ηε δηθή ηνπο ζθξαγίδα, αλ παξίζηαληαη θαη ην 

δεηήζνπλ.  

 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κπξνζηά ηνπο, αλ απηφ είλαη δπλαηφ, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο βεβαησζεί φηη δελ έρνπλ παξαβηαζηεί νη ζθξαγίδεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 266 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2298/1995 (Α΄- 62).  
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Άξζξν  268. 

 

Αληίγξαθα θαη θσηνγξαθίεο ησλ πξαγκάησλ πνπ θαηαζρέζεθαλ.  

Άξζε ηεο θαηάζρεζεο. 

 

1. Δθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε εθνδηάδεηαη, αλ είλαη δπλαηφ, 

κε αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πνπ θαηαζρέζεθαλ θαη κε θσηνγξαθίεο ή 

άιιεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξαγκάησλ πνπ θαηαζρέζεθαλ θαη κπνξνχλ λα 

αιινησζνχλ ή είλαη δχζθνιν λα θπιαρζνχλ.  

 

2. Γηα ηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα θζαξνχλ δηαηάζζεηαη απφ 

εθείλνλ πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε ε πψιεζε θαηά πξνηίκεζε κε δεκφζην 

πιεηζηεξηαζκφ, ή ε θαηαζηξνθή, αλ ν λφκνο απαγνξεχεη ηελ θαηνρή ηνπο.  

 

3. ε θάζε πεξίπησζε ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή ην δηθαζηήξην 

κπνξεί λα δηαηάμεη λα αξζεί ε θαηάζρεζε, αλ δελ είλαη πηζαλφλ φηη απφ 

απηφ ην ιφγν ζα δεκηνπξγεζνχλ δπζρέξεηεο ζηελ εμαθξίβσζε ηεο 

αιήζεηαο.  

 

Άξζξν  269. 

 

Καηάζρεζε εληύπσλ. 

 

Γηα ηελ θαηάζρεζε εθεκεξίδσλ θαη άιισλ εληχπσλ ηεξνχληαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ λφκνπ «πεξί ηχπνπ». 
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Σ Δ Σ Α Ρ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Άξζξν  270. 

 

Αλαγθαίνο όξνο γηα λα πεξαησζεί ε αλάθξηζε. 

 

1. Ζ θχξηα αλάθξηζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηειεησκέλε, αλ δελ 

απνινγεζεί ν θαηεγνξνχκελνο. Μπνξεί φκσο λα ζεσξεζεί ηειεησκέλε, 

αθφκε θαη αλ ν θαηεγνξνχκελνο δελ παξνπζηάζηεθε γηα λα απνινγεζεί 

χζηεξα απφ θιήηεπζε πνπ ηνπ έγηλε, αλ δελ πξνθχπηνπλ απνρξψζεο 

ελδείμεηο ελαληίνλ ηνπ «ή ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 

308Β».
1
 

 

2. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο θιήζεθε ζε απνινγία, απφ απείζεηα φκσο 

δελ παξνπζηάδεηαη θαη ν αλαθξηηήο θξίλεη φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο ελαληίνλ 

ηνπ, ηφηε ε αλάθξηζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ηειεησκέλε κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο ζχιιεςεο ή βίαηεο πξνζαγσγήο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 272 

θαη 276.  

 

Άξζξν  271. 

 

Κιήζε θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

1. Κιήζε πξνο ηνλ θαηεγνξνχκελν κπνξεί λα εθδνζεί θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζπγρσξείηαη πξνζσξηλή θξάηεζε.  

 

2. Ζ θιήζε γίλεηαη εγγξάθσο θαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ αμηφπνηλε 

πξάμε γηα ηελ νπνία δηεμάγεηαη αλάθξηζε, λα έρεη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα 

θαη λα έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ αλαθξηηή θαη ην γξακκαηέα
.
 ε επίδνζή ηεο 

γίλεηαη ζηνλ θιεηεπφκελν είθνζη ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ εληφο εηζαγσγηθψλ θξάζε πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 270 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

λ.3904/2010 (Α΄- 218).  



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 191 

Άξζξν   272. 

 

Έληαικα βίαηεο πξνζαγσγήο. 

 

Αλ ν θαηεγνξνχκελνο πνπ θιήζεθε δελ εκθαλίζηεθε, κπνξεί λα 

εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ έληαικα βίαηεο πξνζαγσγήο αλ δελ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε λα εθδνζεί έληαικα ζχιιεςεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 276.  

 

«Άξζξν  273.
1
 

 

Δμέηαζε θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

1. «α) Όηαλ ν θαηεγνξνχκελνο εκθαληζηεί ελψπηνλ ηνπ αλαθξηηή ή 

ηνπ εηζαγγειέα, ηνπ πηαηζκαηνδίθε ή ηνπ εηξελνδίθε πνπ ελεξγεί ηελ 

πξναλάθξηζε, ή ησλ αλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 33 

θαη 34 απηνί, είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμαθξηβψζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ απφ ην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή απφ ην 

δηαβαηήξηφ ηνπ, πξνζθαιψληαο ηνλ ηαπηφρξνλα λα δειψζεη ηελ ησξηλή 

δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο δηακνλήο ηνπ (πφιε, ρσξηφ, ζπλνηθία, 

νδφ, αξηζκφ). Σα ζηνηρεία απηά θαηαρσξίδνληαη ζηελ έθζεζε ηεο 

απνινγίαο».
1
 β) Αλ ν θαηεγνξνχκελνο ηζρπξίδεηαη φηη δελ έρεη δειηίν 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην θαη δελ ακθηζβεηεί ηελ ηαπηφηεηα πνπ ηνπ 

απνδίδεηαη, φπνηνο ελεξγεί ηελ εμέηαζε θαηαρσξίδεη ζηελ έθζεζε ηεο 

απνινγίαο ην γεγνλφο απηφ, θαζψο θαη ηα θαηά ηε δήισζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, απνζηέιινληαο ακέζσο 

απφζπαζκα ηνπ κέξνπο απηνχ ηεο έθζεζεο ζηνλ εηζαγγειέα πνπ άζθεζε 

ηελ πνηληθή δίσμε. Ο εηζαγγειέαο ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηαπηφηεηαο πνπ δειψζεθαλ θαη αζθεί πνηληθή δίσμε, αλ ππάξρεη 

πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 225 παξ. 2 ηνπ Π.Κ. ή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ.δ.127/1969 ή ηνπ λ.1975/1991, φπσο ηζρχνπλ. γ) Χζφηνπ ε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γίλεη ακεηάθιεηε θαη εθηειεζηεί, θάζε έγγξαθν 

ηεο πξνδηθαζίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην, θαζψο θαη θάζε 

άιιν πνηληθφ δηθφγξαθν, επηδίδεηαη εγθχξσο ζηνλ θαηεγνξνχκελν, αλ ε 

επίδνζε γίλεη ζηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ πνπ 

δειψζεθε αξρηθά, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εθηφο αλ  ν  θαηεγνξνχκελνο  

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273, φπσο ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41) 

θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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είρε δειψζεη κεηαβνιή ηεο πξηλ απφ ηελ επίδνζε. «Σέηνηα δήισζε σο 

πξνο ηε κεηαβνιή ηεο θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο, καδί κε ηελ αθξηβή 

δηεχζπλζε, πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο ζηνλ εηζαγγειέα πνπ άζθεζε ηελ 

πνηληθή δίσμε ή, αλ ε ππφζεζε έρεη παξαπεκθζεί ζην αθξναηήξην, ζηνλ 

εηζαγγειέα ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν εθθξεκεί».
1
 Δπάλσ ζηε δήισζε 

ζπληάζζεηαη έθζεζε γηα ηελ παξάδνζή ηεο, ε νπνία θαηαρσξίδεηαη ζε 

εηδηθφ αιθαβεηηθφ επξεηήξην πνπ ηεξείηαη ζην γξαθείν ηνπ εηζαγγειέα. 

Αληίγξαθν ηεο δήισζεο καδί κε ηε ζρεηηθή έθζεζε γηα ηελ παξάδνζή ηεο 

εληάζζεηαη ρσξίο ρξνλνηξηβή ζηελ νηθεία δηθνγξαθία. Χο ηέηνηα δήισζε 

θαηνηθίαο ή δηακνλήο ζεσξείηαη θαη εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ έθζεζε 

αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ή ηεο πξνζθπγήο θαηά ηεο απεπζείαο 

θιήζεσο ή ζηελ πεξί αλαηξέζεσο δήισζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 473. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε πεξί αλαηξέζεσο δήισζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή 

αληίγξαθν απηήο επηζπλάπηεηαη ζηελ νηθεία δηθνγξαθία, κεξίκλε ηνπ 

γξακκαηέα ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. «Αλ ν θαηεγνξνχκελνο 

δήισζε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή δηακνλήο πνπ είλαη αλχπαξθηε ή ειιηπήο ή 

αξλήζεθε λα δειψζεη ηα πην πάλσ ζηνηρεία, νη επηδφζεηο γίλνληαη ζην 

γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο πιεκκειεηνδηθψλ φπνπ αζθήζεθε ε πνηληθή 

δίσμε ή ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ δηθαζηεξίνπ φπνπ εθθξεκεί ε ππφζεζε. Αλ 

έρεη δηνξηζηεί αληίθιεηνο, νη επηδφζεηο γίλνληαη κφλν ζε απηφλ».
2
 δ) 

Δθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ αλάθξηζε ή ηελ πξναλάθξηζε ππελζπκίδεη ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν ηελ ππνρξέσζή ηνπ, θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο, κλεκνλεχνληαο ξεηά ην γεγνλφο απηφ 

ζηελ έθζεζε ηεο απνινγίαο. ε) Αλ ν θαηεγνξνχκελνο δειψζεη αξρηθά ή 

κεηαγελέζηεξα δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή δηακνλήο ζηελ αιινδαπή, νη 

επηδφζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδ. γ' ηεο παξαγξάθνπ απηήο, γίλνληαη 

κφλν ζην ζπλήγνξν πνπ δηνξίζηεθε θαηά ην άξζξν 96 παξ. 1, θαη αλ νη 

ζπλήγνξνη είλαη πεξηζζφηεξνη, ζε έλαλ απφ απηνχο. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο 

δελ έρεη δηνξίζεη ζπλήγνξν, νθείιεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ λα δηνξίζεη αληίθιεην έλαλ απφ ηνπο δηθεγφξνπο ηεο έδξαο ηνπ 

νηθείνπ πιεκκειεηoδηθείoπ, ζηνλ νπνίν θαη κφλoλ γίλνληαη φιεο νη  

παξαπάλσ επηδφζεηο. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο παξαιείςεη ην δηνξηζκφ 

αληηθιήηνπ ή ε επίδνζε ζηνλ αληίθιεην είλαη αδχλαηε ή έπαπζε ε ηδηφηεηά  

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273, φπσο ην ηειεπηαίν 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41) θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207), 

ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273, φπσο ην 

ηειεπηαίν ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41) θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 

207), κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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ηνπ σο αληηθιήηνπ, νη επηδφζεηο απηέο γίλνληαη ζην γξακκαηέα ηεο 

εηζαγγειίαο ηνπ πιεκκειεηνδηθείνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη 

ή έρεη ελεξγεζεί ε αλάθξηζε ή ε πξναλάθξηζε. Ο γξακκαηέαο ηεο 

εηζαγγειίαο θπιάζζεη ηα επηδηδφκελα έγγξαθα ζε ηδηαίηεξν γηα θάζε 

θαηεγνξνχκελν θάθειν, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ νπνηεδήπνηε 

λα πιεξνθνξεζνχλ ν θαηεγνξνχκελνο θαη ν ζπλήγνξφο ηνπ. Ο αληίθιεηνο 

δηθεγφξνο δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, εθηφο αλ δειψζεη ζηνλ 

πξναλαθεξφκελν γξακκαηέα φηη έιεμε ε ζρέζε εληνιήο κε ηνλ 

θαηεγνξνχκελν. Ζ δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ δ΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζην αθξναηήξην. Σελ ππφκλεζε νθείιεη λα 

θάλεη ν δηεπζχλσλ ηε ζπδήηεζε θαη γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζηα πξαθηηθά. 

«ηελ έθζεζε απνινγίαο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) θαη ε αξκφδηα ΓΟΤ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

Αλ απηφο δελ έρεη ΑΦΜ, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ην επψλπκν θαη ην 

φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ, ην παηξηθφ επψλπκν θαη ην φλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ, 

ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο γέλλεζεο ζηελ Διιάδα ή ε ρψξα γέλλεζεο ζην 

εμσηεξηθφ».
1
  

2. Αθνχ εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηνπ 

εμεγεζνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103, εθείλνο πνπ 

ελεξγεί ηελ εμέηαζή ηνπ εθζέηεη κε  πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ πξάμε 

γηα ηελ νπνία θαηεγνξείηαη θαη ηνλ πξνζθαιεί λα απνινγεζεί θαη λα 

ππνδείμεη ηα κέζα ηεο ππεξάζπηζήο ηνπ. Ο θαηεγνξνχκελνο έρεη δηθαίσκα 

λα αξλεζεί λα απαληήζεη. Δπίζεο έρεη δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηελ 

απνινγία ηνπ γξαπηή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε φπνηνο ελεξγεί ηελ 

αλάθξηζε απεπζχλεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν ηηο απαξαίηεηεο εξσηήζεηο γηα 

λα απνζαθεληζηεί ην πεξηερφκελν ηεο έγγξαθεο απνινγίαο. Οη εξσηήζεηο 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ξεηά ζηελ έθζεζε.  

3. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 223 παξ. 2, 3 θαη 5 θαη 225 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ εμέηαζε θαηεγνξνπκέλσλ».  

 

Άξζξν  274. 

 

Έξεπλα ησλ κέζσλ ηεο ππεξάζπηζεο. 

 

Ο θαηεγνξνχκελνο πξέπεη λα θαιείηαη λα εθζέηεη πιήξσο ηνπο 

ιφγνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ππεξάζπηζή ηνπ. Όπνηνο ελεξγεί ηελ 

εμέηαζε πξέπεη λα εξεπλά κε επηκέιεηα θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ 

επηθαιέζηεθε ππέξ απηνχ ν θαηεγνξνχκελνο, αλ απηφ είλαη ρξήζηκν γηα λα 

εμαθξηβσζεί ε αιήζεηα.  

 

 

                                                           
1
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 

ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Π Δ Μ Π Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

ύιιεςε θαη πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Άξζξν  275.
1
 

 

ηα απηόθσξα εγθιήκαηα. 

 

«1. Πξνθεηκέλνπ γηα απηφθσξα θαθνπξγήκαηα θαη πιεκκειήκαηα νη 

αλαθξηηηθνί ππάιιεινη ησλ άξζξσλ 33 θαη 34, θαζψο θαη θάζε αζηπλνκηθφ 

φξγαλν, έρνπλ ππνρξέσζε, ελψ νπνηνζδήπνηε πνιίηεο ην δηθαίσκα, λα 

ζπιιάβνπλ ην δξάζηε, ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ 

άξζξνπ 279 ηνπ Κψδηθα γηα ηελ άκεζε πξνζαγσγή ηνπ ζηνλ εηζαγγειέα».
2
 

 

2. ηα εγθιήκαηα πνπ δηψθνληαη κε έγθιεζε δελ επηηξέπεηαη ε 

ζχιιεςε, εθηφο αλ πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί ε έγθιεζε, έζησ θαη 

πξνθνξηθά, ζ’ εθείλνλ πνπ έρεη δηθαίσκα λα ζπιιάβεη ην δξάζηε (άξζξ. 42 

θαη 46).  

 

3. ηα απηφθσξα θαθνπξγήκαηα θαη πιεκκειήκαηα ν αξκφδηνο 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ έρεη ην δηθαίσκα λα εθδίδεη ελαληίνλ ηνπ 

δξάζηε πνπ δηψθεηαη έληαικα ζχιιεςήο ηνπ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζηα άξζξα 276 θαη 277
.
 ην έληαικα απηφ κπνξεί ν εηζαγγειέαο λα ην 

αλαθαιεί ή λα ην θαηαξγεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4058/2012 (Α΄- 63) πξνβιέπεηαη φηη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 

δηψθνληαη θαη΄έγθιεζε θαη θέξεηαη φηη δηαπξάρζεθαλ απφ αζηπλνκηθφ, ιηκεληθφ ή ππξνζβεζηηθφ 

ππάιιειν θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη εμαηηίαο απηψλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 275, 409 – 413 θαη 417 – 429 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.   
2
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 275 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  276. 

 

ύιιεςε κε έληαικα. 

 

1. «Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 275, θαλείο δελ 

ζπιιακβάλεηαη ρσξίο εηδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα αηηηνινγεκέλν έληαικα 

ηνπ αλαθξηηή ή βνχιεπκα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ πξέπεη λα 

θνηλνπνηνχληαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο».
1
 Κνηλνπνίεζε ζεσξείηαη 

θαη ε επίδεημε ζ’ απηφλ πνπ ζπιιακβάλεηαη ηνπ ζρεηηθνχ κέξνπο ηνπ 

Γειηίνπ Δγθιεκαηνινγηθψλ Αλαδεηήζεσλ ή ηεο εηδηθήο εγθπθιίνπ γηα ηελ 

αλαδήηεζε, φηαλ απηά κλεκνλεχνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ δηψθεηαη, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηνπ βνπιεχκαηνο ή 

ηνπ εληάικαηνο ζχιιεςεο, ηνλ αλαθξηηή πνπ ην εμέδσζε θαη ηελ αμηφπνηλε 

πξάμε ηελ νπνία αθνξνχλ, θαη επίζεο έρνπλ ηππσκέλε ζην ηέινο ηελ 

ππνγξαθή ηνπ δηεπζπληή ηνπ Κεληξηθνχ Γξαθείνπ Δγθιεκαηνινγηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ.  

 

2. Ο αλαθξηηήο εθδίδεη ην έληαικα ζχιιεςεο αθνχ πξνεγνπκέλσο 

δηαηππψζεη γλψκε ν εηζαγγειέαο θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

επηηξέπεηαη πξνζσξηλή θξάηεζε θαηά ην άξζξν 282. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο κπνξεί λα δηαηαρζεί ε ζχιιεςε θαη ε πξνζσξηλή θξάηεζε θαη απφ 

ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην.  

 

3. Σν έληαικα ζχιιεςεο πεξηέρεη ην φλνκα, ην επψλπκν, ηελ 

θαηνηθία θαη ηελ αθξηβέζηεξε δπλαηή πεξηγξαθή ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ζπιιακβάλεηαη, ζεκείσζε γηα ην έγθιεκα γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη θαη 

κλεία ηνπ άξζξνπ πνπ ην πξνβιέπεη. Έρεη επίζεο ηελ επίζεκε ζθξαγίδα 

θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ αλαθξηηή θαη ηνπ γξακκαηέα. 

 

Άξζξν   277. 

 

Δθηέιεζε ηνπ εληάικαηνο ζύιιεςεο. 

 

1. Σν έληαικα ζχιιεςεο πνπ εθδίδεηαη κε ην λφκηκν ηχπν είλαη 

εθηειεζηφ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Ζ εθηέιεζή ηνπ γίλεηαη κε ηε θξνληίδα 

ηνπ εηζαγγειέα απφ ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο έρεη αλαηεζεί ε εθηέιεζε 

εληαικάησλ.  

  

2. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο βξίζθεηαη ζε άιιε δηθαζηηθή πεξηθέξεηα, ν 

εηζαγγειέαο κπνξεί λα απνζηείιεη ην έληαικα ζχιιεςεο απεπζείαο ζηελ 

επηηφπηα αξρή ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε εθηέιεζε εληαικάησλ.  

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 276 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41).  
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3. Όιεο νη πνιηηηθέο θαη νη ζηξαηησηηθέο αξρέο, κφιηο ηνπο επηδεηρζεί 

ην έληαικα, νθείινπλ λα βνεζήζνπλ γηα ηε ζχιιεςε ρσξίο αλαβνιή θαη 

κέζα ζηα φξηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  
 

4. Ζ εθηέιεζε ηνπ εληάικαηνο ζχιιεςεο πνπ αθνξά ζηξαηησηηθφ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ 

Κψδηθα.  
 

Άξζξν  278. 
 

Πσο γίλεηαη ε ζύιιεςε. 
 

1. χιιεςε δελ κπνξεί λα γίλεη: α) φζν δηαξθεί ε ηεξνπξγία, ζε 

νίθεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ζεία ιαηξεία
.
 β) ηε λχρηα ζε ηδησηηθή 

θαηνηθία, εθηφο αλ απηφο πνπ δηακέλεη εθεί ην δεηήζεη ξεηά ή αλ ηεξεζνχλ 

νη δηαηππψζεηο ηνπ άξζξνπ 254. Αλ δελ ηεξεζεί ε δηάηαμε απηή, 

επηβάιιεηαη πεηζαξρηθή πνηλή ζηα φξγαλα πνπ εθηεινχλ ηε ζχιιεςε.  
 

2. Σα αξκφδηα γηα ηε ζχιιεςε φξγαλα νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη 

κε θάζε δπλαηή επγέλεηα ζ’ απηφλ πνπ ζπιιακβάλνπλ θαη λα ζέβνληαη ηελ 

ηηκή ηνπ. Γη’ απηφ δελ πξέπεη λα κεηαρεηξίδνληαη βία παξά κφλν αλ ππάξρεη 

αλάγθε, θαη δελ επηηξέπεηαη λα ηνλ δεζκεχνπλ παξά κφλν φηαλ ν 

ζπιιακβαλφκελνο αληηζηέθεηαη ή είλαη χπνπηνο θπγήο. 
 

Άξζξν  279. 
 

Πξνζαγσγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 
 

«1. Ο ζπιιακβαλφκελνο επ’ απηνθψξσ ή κε έληαικα νδεγείηαη ρσξίο 

αλαβνιή ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, ην αξγφηεξν κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο 

(24) ψξεο απφ ηε ζχιιεςή ηνπ θαη, αλ ε ζχιιεςε έγηλε έμσ απφ ηελ έδξα 

ηνπ, ζηνλ απνιχησο αλαγθαίν ρξφλν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ. Αλ πξφθεηηαη 

γηα θαθνχξγεκα ή αλ ε ζχιιεςε έγηλε κε έληαικα ηνπ αλαθξηηή, ν 

εηζαγγειέαο παξαπέκπεη ζηνλ αλαθξηηή εθείλνλ πνπ έρεη ζπιιεθζεί θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα πιεκκέιεκα, ελεξγεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 

43, 47, 246 παξ. 3 θαη 417 θ.ε.. Δηδηθά ζε πεξίπησζε ζχιιεςεο επ’ 

απηνθψξσ γηα πιεκκέιεκα, ν αλαθξηηηθφο ππάιιεινο εληφο δψδεθα (12) 

σξψλ εηδνπνηεί κε ην ηαρχηεξν κέζν ηνλ εηζαγγειέα, ν νπνίνο κπνξεί, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε βαξχηεηα ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ δξάζηε, λα δψζεη εληνιή λα αθεζεί απηφο ειεχζεξνο θαη λα κελ 

εθαξκνζηεί ε πξνβιεπφκελε γηα ηα απηφθσξα εγθιήκαηα δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 418 παξ. 1 εδάθην α΄ θαη 2. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλαθξηηηθφο 

ππάιιεινο ππνβάιιεη ζηνλ εηζαγγειέα ρσξίο ρξνλνηξηβή φιεο ηηο εθζέζεηο 

πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε.»
1
 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 279, ε νπνία είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 15 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄-165), 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 32 ηνπ λ.4356/2015 (Α΄-181). 
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2. Αλ ν ζπιιακβαλφκελνο ακθηζβεηεί ηελ ηαπηφηεηα πνπ ηνπ 

απνδίδεηαη ή ηζρπξίδεηαη φηη έπαπζε λα ηζρχεη ην έληαικα ζχιιεςεο ή ην 

βνχιεπκα, νδεγείηαη ζε έλαλ απφ ηνπο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ 

ηφπνπ ηεο ζχιιεςεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 33
.
 ν αλαθξηηηθφο 

ππάιιεινο εμεηάδεη ηελ ηαπηφηεηα θαη δεηεί πιεξνθνξίεο κε ην ηαρχηεξν 

κέζν γηα ηελ ηζρχ ηνπ εληάικαηνο ή ηνπ βνπιεχκαηνο. Αλ ε ηαπηφηεηα δελ 

απνδείρζεθε ή έρεη παχζεη λα ηζρχεη ην έληαικα ζχιιεςεο ή ην βνχιεπκα, 

ή δελ εθδφζεθε ην έληαικα ζχιιεςεο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ 

απαηηείηαη, εθείλνο πνπ έρεη ζπιιεθζεί απνιχεηαη ακέζσο. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, ν αλαθξηηηθφο ππάιιεινο ηνλ ζηέιλεη καδί κε ηελ έθζεζε πνπ 

έρεη ζπληάμεη ζηελ αξρή πνπ δήηεζε ηε ζχιιεςή ηνπ, ε νπνία κπνξεί 

επίζεο λα εμεηάζεη θαη απηή ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 

 

Άξζξν  280. 
 

Καηάζρεζε πεηζηεξίσλ. 

 

Όια ηα έγγξαθα θαη ηα άιια αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ ζ’ απηφλ 

πνπ έρεη ζπιιεθζεί θαη έρνπλ ζρέζε κε ην έγθιεκα θαηάζρνληαη θαη 

παξαδίδνληαη κε απηφλ θαη ηε ζρεηηθή έθζεζε ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ή 

αλαθξηηή. 

 

Άξζξν   281. 

 

Κξάηεζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζπιιακβάλεηαη. 

 

Όπνηνο έρεη ζπιιεθζεί θξαηείηαη ζηηο θπιαθέο γηα ππνδίθνπο ή ζην 

αζηπλνκηθφ θξαηεηήξην ή, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ζην ζπίηη ηνπ ππφ 

θξνχξεζε, ζηελ πεξίπησζε φκσο απηή κε δηθά ηνπ έμνδα, σζφηνπ εθδνζεί 

ην έληαικα πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή απνιπζεί.  
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«Άξζξν   282. 
 

Πξνζσξηλή θξάηεζε θαη πεξηνξηζηηθνί όξνη. 
 

1. Όζν δηαξθεί ε πξνδηθαζία, αλ πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο 

ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ 

ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, είλαη δπλαηφ λα 

δηαηαρζνχλ πεξηνξηζηηθνί φξνη, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίν 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 296 ζθνπψλ.  
 

2. 
 
Πεξηνξηζηηθνί φξνη είλαη ηδίσο ε παξνρή εγγχεζεο, ε ππνρξέσζε 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα εκθαλίδεηαη θαηά δηαζηήκαηα ζηνλ αλαθξηηή ή ζε 

άιιε αξρή, ε απαγφξεπζε λα κεηαβαίλεη ή λα δηακέλεη ζε νξηζκέλν ηφπν ή 

ζην εμσηεξηθφ, ε απαγφξεπζε λα ζπλαλαζηξέθεηαη ή λα ζπλαληάηαη κε 

νξηζκέλα πξφζσπα «θαη ν θαη΄νίθνλ πεξηνξηζκφο κε ειεθηξνληθή 

επηηήξεζε»
1
.   «Γηα ηνπο αλειίθνπο σο πεξηνξηζηηθνί φξνη είλαη δπλαηφλ λα 

δηαηάζζνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αλακνξθσηηθά κέηξα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο ηα΄ ηνπ άξζξνπ 122 παξ. 1 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ απηψλ είλαη 

δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην κέηξν ηεο πεξίπησζεο ηβ΄ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.»
2
 

  

«3
3
.α) Καη΄νίθνλ πεξηνξηζκφο κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε, φπσο 

απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 283Α, επηβάιιεηαη κφλνλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα φηη νη άιινη 

πεξηνξηζηηθνί φξνη δελ επαξθνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ άξζξνπ 

296, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θαηεγνξνχκελνο δηψθεηαη γηα θαθνχξγεκα, 

έρεη γλσζηή δηακνλή ζηε ρψξα θαη :  
 

αα) έρεη θάλεη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηε 

θπγή ηνπ ή θαηά ην παξειζφλ ππήξμε θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο ή θξίζεθε 

έλνρνο γηα απφδξαζε θξαηνπκέλνπ ή γηα παξαβίαζε πεξηνξηζκψλ δηακνλήο 

θαη απφ ηελ ζπλδξνκή ελφο εθ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ζθνπφο 

θπγήο ηνπ, ή  
 

ββ) θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα φηη αλ αθεζεί ειεχζεξνο είλαη πνιχ 

πηζαλφ, φπσο πξνθχπηεη απφ πξνεγνχκελε ακεηάθιεηε θαηαδίθε ηνπ γηα 

νκνεηδή αμηφπνηλε πξάμε, λα δηαπξάμεη θαη άιια εγθιήκαηα. 

                                                           
1
 Ζ εληφο εηζαγσγηθψλ θξάζε πξνζηέζεθε ζηελ  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 282 κε ηελ παξ. Α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.4205/2013 (Α΄- 242).  
2
 Σν δεχηεξν εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 282 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ.3860/2010 (Α΄- 111), ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-

42). 
3
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε κε ηε παξ. Β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4205/2013 (Α΄- 242) θαη νη παξ. 3, 4 θαη 5 

αλαξηζκήζεθαλ ζε 4,5 θαη 6, αληίζηνηρα. 
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β) Δάλ ε απνδηδφκελε ζηνλ θαηεγνξνχκελν πξάμε απεηιείηαη ζην 

λφκν κε ηζφβηα θάζεηξμε ή πξφζθαηξε θάζεηξμε κε αλψηαην φξην ηα είθνζη 

έηε ή εάλ ην έγθιεκα ηειέζζεθε θαη΄ εμαθνινχζεζε ή ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο παζφλησλ απφ απηφ, κπνξεί λα δηαηαρζεί ν θαη΄ νίθνλ πεξηνξηζκφο 

ηνπ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε θαη φηαλ, κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξάμεο θαη ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα, φηη ην κέηξν απηφ παξέρεη 

βάζηκα ηελ πξνζδνθία φηη ν ηειεπηαίνο δελ ζα δηαπξάμεη άιια εγθιήκαηα. 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε ππφδηθνπο 

γηα ηα θαθνπξγήκαηα ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.4139/2013, ησλ άξζξσλ 

134, 187, 187Α, 336, 338, 339 παξάγξαθνο 1, πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄, 342 

παξάγξαθνη 1 θαη 2, 348Α παξάγξαθνο 4, 351Α παξάγξαθνο 1, 

πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ θαη 3, 380 παξάγξαθνη 1 εδάθην δεχηεξν θαη 2 θαη 

299 παξάγξαθνο 1. «Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη 

εθαξκνγή ζε ππνδίθνπο πνπ έρνπλ αλαπεξία ζε πνζνζηφ νγδφληα ηνηο 

εθαηφ (80%) θαη άλσ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 339 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ή εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) 

θαη άλσ, ζηηο ππφινηπεο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαθνπξγεκάησλ»
1
. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππφδηθνπο πνπ έρνπλ αλαπεξία ζε πνζνζηφ πελήληα 

ηνηο εθαηφ (50%) θαη άλσ εθφζνλ θξίλεηαη φηη ε παξακνλή ηνπο ζε 

θαηάζηεκα θξάηεζεο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επαρζήο ιφγσ αδπλακίαο 

απηνεμππεξέηεζεο. Ζ δηαθξίβσζε ηεο αλαπεξίαο γίλεηαη, κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ ππφδηθνπ, απφ ην αξκφδην δηθαζηηθφ φξγαλν, ην νπνίν εθφζνλ δελ 

ππάξρεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο απφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο 

Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Π.Α.) δηαηάζζεη εηδηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 110Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.» 

 

γ) ε εληειψο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επηβιεζεί θαη΄ νίθνλ 

πεξηνξηζκφο κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη γηα ην 

πιεκκέιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα θαηά ζπξξνή, αλ πξνθχπηεη 

ζθνπφο θπγήο ηνπ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 

α΄ θαη πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ην αλψηαην φξην δηάξθεηαο ηνπ πεξηνξηζηηθνχ φξνπ είλαη 

έμη κήλεο.  

 

                                                           
1
 Σν εδάθην ηξίην ηεο πεξίπησζεο β΄, φπσο απηή είρε ζπκπιεξσζεί κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ.4267/2014 (Α΄-137) θαη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42), 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ πέκπηνπ ηνπ λ.4411/2016 (Α΄-142). 
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δ) Μφλν ε θαηά λφκν βαξχηεηα ηεο πξάμεο δελ αξθεί γηα ηελ επηβνιή 

ηνπ θαη΄ νίθνλ πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε. Καη΄ νίθνλ 

πεξηνξηζκφο κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε δελ δηαηάζζεηαη ρσξίο λα 

πξνεγεζεί ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Μφλν ην γεγνλφο ηεο κε 

ππνβνιήο ηέηνηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ηειεπηαίν δελ ηνλ θαζηζηά δίρσο 

άιιν χπνπην θπγήο ή δηάπξαμεο λέσλ εγθιεκάησλ θαη απηφ δελ αξθεί γηα 

ηελ επηβνιή ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο.  

 

ε) Δάλ ν θαηεγνξνχκελνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ηνπ επηβιήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ θαη΄ νίθνλ πεξηνξηζκφ κε ειεθηξνληθή 

επηηήξεζε, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε πξνζσξηλή θξάηεζε 

θαηά ην άξζξν 298. ε πεξίπησζε φκσο ηέιεζεο απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν 

ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ άξζξνπ 173Α, ν θαη΄ νίθνλ πεξηνξηζκφο κε 

ειεθηξνληθή επηηήξεζε αληηθαζίζηαηαη κε πξνζσξηλή θξάηεζε.  

 

ζη) Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα 

αλήιηθν θαηεγνξνχκελν πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ, εθφζνλ ε πξάμε γηα ηελ νπνία θαηεγνξείηαη, φηαλ ηειείηαη 

απφ ελήιηθν, απεηιείηαη ζην λφκν κε πνηλή θάζεηξμεο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

εηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν θαη΄νίθνλ πεξηνξηζκφο κε ειεθηξνληθή 

επηηήξεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο θαη κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη κφλν γηα ηξεηο κήλεο απφ ην δηθαζηήξην, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 291. Σν αίηεκα γηα 

θαη΄νίθνλ πεξηνξηζκφ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε ππνβάιιεηαη ζσξεπηηθά 

απφ ηνλ αλήιηθν θαηεγνξνχκελν θαη απφ εθείλνλ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά 

ηνπ. Δάλ ν αλήιηθνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ 

επηβιήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ θαη΄νίθνλ πεξηνξηζκφ κε ειεθηξνληθή 

επηηήξεζε ή ηειέζεη ην έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 173Α, είλαη δπλαηή ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε πξνζσξηλή θξάηεζε». 

 

«3Α. Καη’ νίθνλ πεξηνξηζκφο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 283Α, κπνξεί λα επηβιεζεί φηαλ πξνθχπηνπλ 

ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ν θαηεγνξνχκελνο ζηελ πξάμε ηνπ απηή σζήζεθε 

απφ αίηηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο νηθείνπ ή ζπκβίνπ άιινπ 

ζπγθαηεγνξνπκέλνπ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηηο εζηθέο ππνρξεψζεηο, 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηα απηή.»
1
 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3Α πξνζηέζεθε ζην άξζξν 282 κε ην άξζξν 18 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42). 
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«4. Πξνζσξηλή θξάηεζε κπνξεί λα επηβιεζεί αληί : α) γηα θαη΄νίθνλ 

πεξηνξηζκφ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε, φηαλ ην κέηξν απηφ δελ επαξθεί ή 

δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ιφγσ έιιεηςεο γλσζηήο δηακνλήο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζηε ρψξα ή ιφγσ κε ππνβνιήο απφ ηνλ ηειεπηαίν 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο λα ππνβιεζεί ζε απηφ θαη β) γηα πεξηνξηζηηθνχο φξνπο 

– εάλ αηηηνινγεκέλα θξηζεί φηη ηα ππφ ζηνηρεία α΄ θαη β΄ κέηξα δελ 

επαξθνχλ – εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ 

ηνπ άξζξνπ απηνχ, κφλνλ αλ ν θαηεγνξνχκελνο δηψθεηαη γηα θαθνχξγεκα 

θαη δελ έρεη γλσζηή δηακνλή ζηε ρψξα ή έρεη θάλεη πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηε θπγή ηνπ ή θαηά ην παξειζφλ ππήξμε 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο ή θξίζεθε έλνρνο γηα απφδξαζε θξαηνπκέλνπ ή 

γηα παξαβίαζε πεξηνξηζκψλ δηακνλήο θαη απφ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ζθνπφο θπγήο ηνπ ή θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα φηη αλ 

αθεζεί ειεχζεξνο είλαη πνιχ πηζαλφλ, φπσο πξνθχπηεη απφ πξνεγνχκελεο 

ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο ηνπ γηα νκνεηδείο αμηφπνηλεο πξάμεηο, λα δηαπξάμεη 

θαη άιια εγθιήκαηα. Δάλ ε απνδηδφκελε ζηνλ θαηεγνξνχκελν πξάμε 

απεηιείηαη ζην λφκν κε ηζφβηα θάζεηξμε ή πξφζθαηξε θάζεηξμε κε αλψηαην 

φξην ηα είθνζη έηε ή εάλ ην έγθιεκα ηειέζηεθε θαη΄ εμαθνινχζεζε ή ζην 

πιαίζην εγθιεκαηηθήο ή ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ή  ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο παζφλησλ απφ απηφ, πξνζσξηλή θξάηεζε κπνξεί λα επηβιεζεί θαη 

φηαλ, κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξάμεο, 

θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα, φηη αλ αθεζεί ειεχζεξνο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

δηαπξάμεη θαη άιια εγθιήκαηα. Μφλν ε θαηά ην λφκν βαξχηεηα ηεο 

πξάμεο δελ αξθεί γηα ηελ επηβνιή πξνζσξηλήο θξάηεζεο. 

ε εληειψο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ αηηηνινγεκέλα 

θξίλεηαη φηη δελ επαξθνχλ νη πεξηνξηζηηθνί φξνη, κπνξεί λα επηβιεζεί 

πξνζσξηλή θξάηεζε θαη γηα ην πιεκκέιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ 

ακέιεηα θαηά ζπξξνή, αλ πξνθχπηεη ζθνπφο θπγήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην αλψηαην φξην ηεο πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο είλαη δηάξθεηαο έσο έμη κελψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε δελ εθαξκφδνληαη γηα 

θαηεγνξνχκελνπο πνπ έρνπλ αλαπεξία ζε πνζνζηφ νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) θαη άλσ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 339 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ή εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη 

άλσ, ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππφδηθνπο 

πνπ έρνπλ αλαπεξία ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) θαη άλσ 

εθφζνλ θξίλεηαη φηη ε παξακνλή ηνπο ζε θαηάζηεκα θξάηεζεο θαζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα επαρζήο ιφγσ αδπλακίαο απηνεμππεξέηεζεο. Ζ δηαθξίβσζε ηεο 

αλαπεξίαο γίλεηαη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππνδίθνπ, απφ ην αξκφδην 

δηθαζηηθφ φξγαλν, ην νπνίν εθφζνλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 

αλαπεξίαο απφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Π.Α.) δηαηάζζεη 
εηδηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 
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110Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, εθηφο ησλ άιισλ 

πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ν θαη’ 

νίθνλ πεξηνξηζκφο, θαζψο θαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 557 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαηφπηλ 

αηηήζεψο ηνπ.»
1
 

 

«5»
2
. Οη πεξηνξηζηηθνί φξνη πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ θαηεγνξνχκελν 

γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, εάλ παξαβηαζζνχλ απφ απηφλ, είλαη 

δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε πξνζσξηλή θξάηεζε θαηά ην άξζξν 298».
2 

 

«6»
3
 Ζ παξάγξαθνο 4 εθαξκφδεηαη θαη γηα αλήιηθν θαηεγνξνχκελν 

πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην (15ν) έηνο ηεο ειηθίαο, εθφζνλ ε 

πξάμε ηνπ, αλ ηελ ηεινχζε ελήιηθνο, ζα ήηαλ θαθνχξγεκα απεηινχκελν κε 

ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο ή ζπληζηά κία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην 

άξζξν 336 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, εθφζνλ ηειέζηεθαλ ζε βάξνο πξνζψπνπ 

λεφηεξνπ απφ δεθαπέληε (15) εηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζσξηλή 

θξάηεζε δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο. 

Ζ παξαβίαζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ αλήιηθν 

δελ επηηξέπεηαη λα νδεγήζεη απφ κφλε ηεο ζε πξνζσξηλή θξάηεζε. Σν 

έληαικα πξνζσξηλήο θξάηεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη εηδηθή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη γηαηί ηα 

αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα δελ θξίλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε επαξθή, ιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε ππφςε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθψλ ηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλειίθνπ.»
3 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 4 έρεη ηξνπνπνηεζεί σο εμήο:  

 αληηθαηαζηάζεθε κε ην εδάθην α΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄-104), 

 ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3346/2005 (Α΄-140), 

 αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3811/2009 (Α΄-231), 

 ην δεχηεξν εδάθην απηήο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄-51), 

 αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ. Β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4205/2013 (Α΄-242), 

 ην πξψην εδάθην απηήο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4205/2013 (Α΄-242), 

 ην έβδνκν εδάθην απηήο, ην νπνίν είρε πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4274/2014 

(Α΄-147), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42), 

 ην έθην εδάθην απηήο, ην νπνίν είρε πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4274/2014 (Α΄-

147) θαη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42), αληηθαηαζηάζεθε 

εθ λένπ κε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ πέκπηνπ ηνπ λ.4411/2016 (Α΄-142). 
2
 Ζ παξ. 5 [φπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ. Β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4205/2013 (Α΄- 242)] ηνπ άξζξνπ 282, 

ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄-41) θαη ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2207/1994 

(Α΄- 65), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην εδάθην β΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.2408/1996 (Α΄- 104). 
3
 Ζ παξ. 6 [φπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ. Β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4205/2013 (Α΄- 242)] ηνπ άξζξνπ 282, 

ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41) θαη ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2207/1994 

(Α΄- 65), αληηθαηαζηάζεθε κε ην εδάθην γ΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104), ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3189/2003 (Α΄- 243), ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3860/2010 (Α΄- 111), ηελ  

παξ. Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4205/2013 (Α΄- 242), ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ.6 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42). 
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Άξζξν  283. 

 

«Γηαδηθαζία κεηά ηελ απνινγία»
1
 

 

«1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 282 ν αλαθξηηήο, 

ακέζσο κεηά ηελ απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, κπνξεί λα ηνλ αθήζεη 

ειεχζεξν ή λα εθδψζεη δηάηαμε πνπ λα ηνπ ζέηεη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ή,  

αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, λα εθδψζεη 

δηάηαμε επηβνιήο θαη΄νίθνλ πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε ή, αλ 

ηα αλσηέξσ κέηξα δελ επαξθνχλ, λα εθδψζεη εηδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα 

αηηηνινγεκέλν έληαικα πξνζσξηλήο θξάηεζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ιάβεη ηε γξαπηή ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα. «Ο 

Δηζαγγειέαο, πξηλ εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ, ππνρξενχηαη λα αθνχζεη ηνλ 

θαηεγνξνχκελν θαη ηνλ ζπλήγνξφ ηνπ».
2
 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο γηα ηελ 

πξνζσξηλή θξάηεζε, απνθαίλεηαη ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην (άξζξα 305 θαη 

307 ζηνηρείν ζη΄). Ζ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ππνβάιιεηαη κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ θαη ην  πκβνχιην απνθαζίδεη κέζα ζε 

πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ. ην κεηαμχ δηάζηεκα κε δηάηαμε ηνπ 

αλαθξηηή επηβάιιεηαη ν θαη΄νίθνλ πεξηνξηζκφο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ε 

αθαίξεζε δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ 

θαη ε απαγφξεπζε εμφδνπ ηνπ απφ ηε ρψξα».
2 

 

2. Σν έληαικα γηα ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε ή ε δηάηαμε πνπ νξίδεη 

ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 282 πεξηέρεη, εθηφο απφ ηα ηππηθά 

ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 276 παξ. 3, ηελ αθξηβή ζεκείσζε 

γηα ην θαθνχξγεκα ή ην πιεκκέιεκα
.
 ην έληαικα πξνζσξηλήο θξάηεζεο 

εθηειείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ εηζαγγειέα απφ ηηο αξρέο πνπ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 277 ηνπο έρεη αλαηεζεί ε εθηέιεζε εληαικάησλ
.
 γηα ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο ηεξνχληαη θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηξαηησηηθνχ 

Πνηληθνχ Κψδηθα. 

                                                           
1
 Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 283 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. Δ εδάθ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4205/2013      

(Α΄- 242). 
2
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 283, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4264/2014 (Α΄-118), πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4  ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4274/2014   

(Α΄-147). 
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«Άξζξν 283Α
1
 

 

Καη΄νίθνλ πεξηνξηζκόο κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε 

 

1. Χο «θαη΄ νίθνλ πεξηνξηζκφο» λνείηαη ε επηβνιή ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν ηεο ππνρξέσζεο λα κελ εμέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν θαη 

εηδηθά νξηζκέλν ζηε δηάηαμε ηνπ αλαθξηηή θηίξην ή ζχκπιεγκα θηηξίσλ, 

πνπ απνδεδεηγκέλα ζπληζηά ηνλ ηφπν δηακνλήο ή θαηνηθίαο ηνπ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφλ ν θαηεγνξνχκελνο επηηεξείηαη κε ηε ρξήζε πξφζθνξσλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Ο θαηεγνξνχκελνο ππνρξενχηαη λα κελ επεκβαίλεη ή 

επηδξά θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηα ειεθηξνληθά κέζα θαη ζηα ζπλαθή κε 

ηελ επηηήξεζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Αξκφδηα ππεξεζία 

παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη κέζσ ζπζηήκαηνο γεσεληνπηζκνχ κφλν ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηεξεί ζρεηηθφ αξρείν.  

 

2. Χο πξνο ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ κέηξνπ ηνπ θαη΄νίθνλ 

πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε θαη ηε δηαδηθαζία άξζεο, 

εμαθνινχζεζεο ή παξάηαζήο ηεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα νξηδφκελα 

ζηα άξζξα 287 θαη 288 Κ.Π.Γ. 

 

3. Σν θφζηνο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηηήξεζεο θέξεη ν 

θαηεγνξνχκελνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4. Γηα ην 

ζθνπφ απηφλ κε ηε δηάηαμε ηνπ αλαθξηηή επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζε 

πξνθαηαβνιήο ησλ εμφδσλ επηηήξεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

κέηξνπ θαηά ην άξζξν 287, επηβάιιεηαη κε ην ζρεηηθφ βνχιεπκα ε 

πξνθαηαβνιή ησλ επηπιένλ εμφδσλ. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αξζεί ή 

αληηθαηαζηαζεί ην κέηξν πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν έρνπλ πξνθαηαβιεζεί ηα έμνδα, ηφηε κε ηε 

ζρεηηθή απφθαζε, δηάηαμε ή βνχιεπκα δηαηάζζεηαη ε απφδνζε ηεο 

δηαθνξάο ζε εθείλνλ πνπ ηα πξνθαηέβαιε. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο αζσσζεί, 

θαηαδηθαζζεί ή παχζεη ε ελαληίνλ ηνπ πνηληθή δίσμε, εθαξκφδεηαη σο πξνο 

ηε δηαθνξά αληίζηνηρα ην άξζξν 303.  

 

4. ε πεξίπησζε κε πξνθαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο ηεο 

ρνξεγεζείζαο απφ ηνλ αλαθξηηή πξνζεζκίαο, ν ηειεπηαίνο, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα, επηβάιιεη πξνζσξηλή θξάηεζε, εθηφο εάλ θξηζεί 

κε εηδηθή αηηηνινγία φηη ν θαηεγνξνχκελνο ζηεξείηαη ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα ηα θαηαβάιεη, νπφηε ηα έμνδα επηβάιινληαη ζην Γεκφζην.  

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 283Α πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. Σ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4205/2013 (Α΄- 242). 
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5. Δθείλνο ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβιήζεθε ην κέηξν ηνπ θαη΄νίθνλ 

πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε θξαηείηαη κέρξη λα 

πξνθαηαβιεζνχλ ηα ζρεηηθά έμνδα πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ. Αθνχ 

θαηαβιεζνχλ απηά, νδεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ ηερληθνχ κέζνπ επηηήξεζεο, καδί κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ αλαθξηηή. 

Δάλ ζηε δηθαζηηθή πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία επηβιήζεθε ην κέηξν, δελ είλαη 

απηφ δπλαηφλ, ν θαηεγνξνχκελνο νδεγείηαη ρσξίο αλαβνιή ζηελ 

πιεζηέζηεξε δηθαζηηθή πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί αξκφδην 

φξγαλν. Αθνχ πξνζαξκνζζεί θαη ελεξγνπνηεζεί ν ηερληθφο εμνπιηζκφο γηα 

ηελ ειεθηξνληθή επηηήξεζε, νδεγείηαη ζην πξνθαζνξηζκέλν θηίξην ή 

ζχκπιεγκα θηηξίσλ θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο 

εληάζζεηαη ζηε δηθνγξαθία. Ζ δηάξθεηα ηνπ θαη΄νίθνλ πεξηνξηζκνχ αξρίδεη 

απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ηεο δηάηαμεο επηβνιήο ηνπ».   
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Άξζξν  284. 

 

Πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

1. Δθείλνο πνπ ελαληίνλ ηνπ εθδφζεθε έληαικα πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο νδεγείηαη ζηηο θπιαθέο ησλ ππνδίθσλ θαη παξαδίδεηαη ζην 

δηεπζπληή ηνπο καδί κε ην έληαικα πξνζσξηλήο θξάηεζεο
.
 ε ζρεηηθή 

έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη εληάζζεηαη ζηε δηθνγξαθία. Απφ ηελ εκέξα πνπ 

έγηλε ε παξάδνζε αξρίδεη ε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο. Αλ φκσο ν 

θαηεγνξνχκελνο είρε θξαηεζεί πξηλ απφ ηελ εκέξα απηή επεηδή είρε 

ζπιιεθζεί επ’ απηνθψξσ ή κε έληαικα, ε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο ζεσξείηαη φηη άξρηζε απφ ηελ εκέξα πνπ θξαηήζεθε
.
 ε εκέξα 

απηή θαζνξίδεηαη εηδηθά ζην έληαικα πξνζσξηλήο θξάηεζεο. Δπίζεο 

έθζεζε ζπληάζζεηαη θαη θαηά ηελ απφιπζε εθείλνπ πνπ πξνζσξηλά 

θξαηήζεθε.  

 

2. Ο δηεπζπληήο ησλ θπιαθψλ δελ κπνξεί λα δερζεί θαλέλαλ ζ’ 

απηέο, αλ πξνεγνπκέλσο δελ ηνπ παξαδνζεί ην έληαικα πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο ή βνχιεπκα δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ηε δηαηάζζεη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 207 

Άξζξν   285. 

 

Πξνζθπγή ηνπ πξνζσξηλώο θξαηνπκέλνπ. 

 

1. Καηά ηνπ εληάικαηνο γηα ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε θαη ηεο 

δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή πνπ επέβαιε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο επηηξέπεηαη 

ζηνλ θαηεγνξνχκελν λα πξνζθχγεη ζην ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ. 

Ζ πξνζθπγή γίλεηαη κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε, 

θαη ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ην γξακκαηέα ησλ πιεκκειεηνδηθψλ ή απφ 

εθείλνλ πνπ δηεπζχλεη ηηο θπιαθέο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην 

αξζξ. 474 παξ. 1
.

 ε πξνζθπγή δηαβηβάδεηαη ζηνλ εηζαγγειέα ησλ 

πιεκκειεηνδηθψλ θαη εηζάγεηαη απφ απηφλ ρσξίο ρξνλνηξηβή καδί κε ηελ 

πξφηαζή ηνπ ζην ζπκβνχιην, ην νπνίν θαη απνθαζίδεη ακεηάθιεηα.  

 

2. Ζ πξνζθπγή δελ έρεη αλαζηαιηηθή δχλακε.  

 

3. Αλ ην έληαικα πξνζσξηλήο θξάηεζεο εθδφζεθε χζηεξα απφ 

βνχιεπκα δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ έθξηλε ζε ζρεηηθή δηαθσλία ηνπ 

αλαθξηηή θαη ηνπ εηζαγγειέα, δελ επηηξέπεηαη πξνζθπγή. 

 

4. Σν ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ φηαλ αζρνιείηαη κε ηελ 

πξνζθπγή κπνξεί λα άξεη ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε ή λα ηελ 

αληηθαηαζηήζεη κε ηνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο πνπ επηβάιινληαη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ή λα αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί.  

 

5. Καη κεηά ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ν αλαθξηηήο εμαθνινπζεί 

ηελ αλάθξηζε ρσξίο δηαθνπή.  
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Άξζξν  286. 

 

Άξζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο θαη ησλ 

πεξηνξηζηηθώλ όξσλ. 

 

1. Αλ ζηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο πξνθχςεη φηη δελ ππάξρεη πιένλ ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δηαηάρζεθε ε πξνζσξηλή θξάηεζε ή επηβιήζεθαλ νη 

πεξηνξηζηηθνί φξνη, κπνξεί ν αλαθξηηήο απηεπαγγέιησο ή κε πξφηαζε ηνπ 

εηζαγγειέα λα άξεη απηά ηα κέηξα ή λα ππνβάιεη ζην ζπκβνχιην αίηεζε 

γηα ηελ άξζε ηνπο. Δλαληίνλ απηήο ηεο απφθαζεο ν θαηεγνξνχκελνο 

κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ.  

 

2. Δθείλνο πνπ πξνζσξηλά θξαηείηαη ή εθείλνο ζηνλ νπνίν έρνπλ  

επηβιεζεί πεξηνξηζηηθνί φξνη κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ αλαθξηηή γηα 

ηελ άξζε ησλ κέηξσλ απηψλ ή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ή γηα αληηθαηάζηαζε ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ φξσλ κε άιινπο. Δλαληίνλ ηεο δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή 

επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην ζπκβνχιην κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

θνηλνπνηήζεθε ε αλαθξηηηθή δηάηαμε ζ’ εθείλνλ πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε.
1
 

 

3. Ο αλαθξηηήο, κε γξαπηή γλψκε ηνπ εηζαγγειέα, κπνξεί κε 

αηηηνινγεκέλε δηάηαμή ηνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε κε 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ή απηνχο κε πξνζσξηλή θξάηεζε (άξζξν 298)
.

 ζηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν αλαθξηηήο εθδίδεη θαη έληαικα ζχιιεςεο. 

Δπίζεο ν αλαθξηηήο κπνξεί κε ηηο ίδηεο δηαηππψζεηο λα αιιάμεη ηνπο φξνπο 

πνπ έρνπλ επηβιεζεί κε άιινπο δπζκελέζηεξνπο ή επηεηθέζηεξνπο. 

Δλαληίνλ απηήο ηεο δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή επηηξέπεηαη θαη ζηνλ 

εηζαγγειέα θαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν λα πξνζθχγνπλ ζην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ
.
 ε πξνζεζκία αξρίδεη 

απφ ηελ έθδνζε ηεο δηάηαμεο αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ εηζαγγειέα θαη απφ ηελ 

επίδνζε ηεο δηάηαμεο αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν. Ζ πξνζθπγή 

θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εδάθην πνπ είρε πξνζηεζεί ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 286 κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41), θαηαξγήζεθε κε ην εδάθην δ΄ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993         

(Α΄- 207). 



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 209 

«Άξζξν   287.
1
 

 

Γηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο. 

 

1. «Αλ ε πξνζσξηλή θξάηεζε δηαξθέζεη έμη κήλεο, ή ζηελ εληειψο 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα θαηά ζπξξνή ηνπο 

ηξεηο κήλεο, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην απνθαίλεηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλν 

βνχιεπκά ηνπ, αλ πξέπεη λα απνιπζεί ν θαηεγνξνχκελνο απφ ηηο θπιαθέο ή 

λα εμαθνινπζήζεη ε πξνζσξηλή θξάηεζή ηνπ».
1
 Γηα ην ζθνπφ απηφλ :  

«α) Αλ ε αλάθξηζε ζπλερίδεηαη, πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο ν αλαθξηηήο αλαθέξεη ζηνλ 

εηζαγγειέα εθεηψλ κε αηηηνινγεκέλε έθζεζή ηνπ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ πεξαηψζεθε ε αλάθξηζε θαη δηαβηβάδεη ηε δηθνγξαθία ζηνλ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, ν νπνίνο ηελ εηζάγεη ακέζσο ζην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ κε έγγξαθε αηηηνινγεκέλε  πξφηαζή ηνπ. Ο γξακκαηέαο 

ηνπ ζπκβνπιίνπ εηδνπνηεί κε νπνηνδήπνηε κέζν (έγγξαθν, ηειεγξάθεκα, 

ηειεηχπεκα ή ηειενκνηνηππία) ηνλ θαηεγνξνχκελν ή ην ζπλήγνξφ ηνπ γηα 

λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ κε έγγξαθν ππφκλεκα, κέζα ζε πξνζεζκία 

πνπ θαζνξίδεη ν  πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ο θαηεγνξνχκελνο, έρεη 

δηθαίσκα λα ιάβεη γλψζε θαη αληίγξαθν ηεο εηζαγγειηθήο πξφηαζεο. Ο 

εηζαγγειέαο, ν θαηεγνξνχκελνο θαη ν ζπλήγνξφο ηνπ δελ εκθαλίδνληαη 

ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί φκσο ην ζπκβνχιην, εάλ θξίλεη φηη ηνχην 

είλαη αλαγθαίν, λα δηαηάμεη ηελ ελψπηφλ ηνπ εκθάληζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, νπφηε θαιείηαη θαη ν εηζαγγειέαο. Μεηά ηαχηα, ην 

ζπκβνχιην απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα αλ πξέπεη λα απνιπζεί πξνζσξηλά ν 

θαηεγνξνχκελνο ή λα εμαθνινπζήζεη ε πξνζσξηλή ηνπ θξάηεζε. Αλ ε 

αλάθξηζε ελεξγείηαη απφ εθέηε, θαηά ην άξζξν 29, αξκφδην λα απνθαλζεί 

είλαη ην ζπκβνχιην εθεηψλ».
2
 

β) Αλ ε αλάθξηζε έρεη πεξαησζεί, ν εηζαγγειέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

ζην νπνίν ζα δηθαζηεί ε ππφζεζε ή ν εηζαγγειέαο εθεηψλ, αλ έρεη αζθεζεί 

έθεζε θαηά βνπιεχκαηνο, πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εηζάγεη ηε δηθνγξαθία  κε αηηηνινγεκέλε  

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 287, φπσο ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 

3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1897/1990 (Α΄- 120) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ.2207/1994 (Α΄- 65), ηίζεηαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 

(Α΄- 104) θαη ην εδάθ. α΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2298/1995 (Α΄- 62) θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ 

λένπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3811/2009 (Α΄- 231).  
 

2
 Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 287, φπσο ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ λ.1897/1990 (Α΄- 120) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2207/1994 

(Α΄- 65), ηίζεηαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην εδάθ. β΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2298/1995 (Α΄- 62) 

θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε, αξρηθά κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄- 140) θαη ηειηθά, κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄-51).  
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πξφηαζή ηνπ ζην αξκφδην θαηά ηελ επφκελε παξάγξαθν ζπκβνχιην. 

«Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε α΄ 

γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πξνο ππνβνιή ππνκλήκαηνο, ηε 

ιήςε αληηγξάθνπ ηεο εηζαγγειηθήο πξφηαζεο, ηε κε εκθάληζε ηνχηνπ 

ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ηελ απφθαζε ηνπ ηειεπηαίνπ». 
1
  

2. «ε θάζε πεξίπησζε έσο ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο ε 

πξνζσξηλή θξάηεζε γηα ην ίδην έγθιεκα δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έηνο. 

«ε εληειψο εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη εθφζνλ ε θαηεγνξία αθνξά ζε 

εγθιήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη πνηλή ηζφβηαο θάζεηξμεο ή 

πξφζθαηξεο θάζεηξμεο κε αλψηαην φξην ηα είθνζη έηε, ε πξνζσξηλή 

θξάηεζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έμη ην πνιχ κήλεο κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλν βνχιεπκα :»
2
 

α) ηνπ ζπκβνπιίνπ εθεηψλ, αλ ε ππφζεζε εθθξεκεί ζε απηφ χζηεξα 

απφ έθεζε θαηά βνπιεχκαηνο ή έρεη εηζαρζεί ζην αθξναηήξην ηνπ εθεηείνπ 

ή ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ή αλ ην ζπκβνχιην απηφ είλαη αξκφδην 

ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ θαη  

β) ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Αλ ε 

ππφζεζε εθθξεκεί ζηνλ αλαθξηηή θαη ζπλερίδεηαη ε πξνζσξηλή θξάηεζε 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ν αλαθξηηήο ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο ζχκθσλα κε απηή ηελ παξάγξαθν, 

δηαβηβάδεη ηε δηθνγξαθία ζηνλ εηζαγγειέα, ν νπνίνο κέζα ζε δεθαπέληε 

εκέξεο ηελ εηζάγεη κε πξφηαζή ηνπ ζην ζπκβνχιην. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο, είθνζη πέληε εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ 

απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο 

ζχκθσλα κε απηή ηελ παξάγξαθν ή πξηλ απφ ην ηέινο ηεο παξάηαζεο πνπ 

ήδε είρε ρνξεγεζεί, ππνβάιιεη ζην αξκφδην ζπκβνχιην πξφηαζε γηα 

παξάηαζε ή φρη ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο. «Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα 

νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ  πξνο ππνβνιή ππνκλήκαηνο, ηε ιήςε αληηγξάθνπ ηεο 

εηζαγγειηθήο πξφηαζεο, ηε κε εκθάληζε ηνχηνπ ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

θαη ηελ απφθαζε ηνπ ηειεπηαίνπ».
3
 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 287 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
2
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 287, φπσο ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 

3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1897/1990 (Α΄- 120) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ.2207/1994 (Α΄- 65), ηίζεληαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην εδάθ. β΄ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.2408/1996 (Α΄- 104) θαη ην δεχηεξν εμ απηψλ αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ λ.3727/2008 (Α΄- 257).  
3
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 287, φπσο ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηηο παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1897/1990 (Α΄- 120) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ.2207/1994 (Α΄- 65), αληηθαηαζηάζεθε αξρηθά κε ην εδάθ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.2298/1995 (Α΄- 62) θαη ηειηθά κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  ην ηέινο ηεο 

πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ είρε πξνζηεζεί εδάθην κε ην εδάθην γ΄ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ.2408/1996 (Α΄-104), ην νπνίν θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄-165). 



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 211 

«3. Αλ ε πξνζσξηλή θξάηεζε δελ παξαηαζεί κέζα ζε πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) εκεξψλ, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ηξηψλ (3) ή ησλ έμη (6) 

κελψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, ην έληαικα ή ην βνχιεπκα κε ην 

νπνίν είρε δηαηαρζεί παχεη λα ηζρχεη θαη ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο δηαηάζζεη 

ηελ απφιπζε ηνπ πξνζσξηλψο θξαηνπκέλνπ. Ζ απφιπζε δηαηάζζεηαη θαη 

κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο, πνπ 

απνθαζίζηεθε κε βνχιεπκα». 
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 287, φπσο ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.1897/1990 (Α΄-120) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2207/1994 (Α΄- 65), 

ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην εδάθην δ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2298/1995 (Α΄- 62).  
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4. Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 285 θαη ζην άξζξν 282 

γηα ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ ή άιισλ φξσλ, εθαξκφδνληαη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

 

5. «Κάζε ακθηβνιία ή αληίξξεζε σο πξνο ηελ παξάηαζε ή ηε 

ζπκπιήξσζε  ησλ αλψηαησλ νξίσλ ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο επηιχεηαη 

απφ ην θαηά ηελ παξάγξαθν 2 αξκφδην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην, 

εθαξκφδνληαη δε θαη ζηελ πεξίπησζε απηήλ φζα νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ζηνηρείν α΄ γηα ηελ αθξφαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηνπ 

εηζαγγειέα»
1
 ». 

 

Άξζξν  288. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα έγθιεκα πνπ ζπξξέεη θαη’ ηδέαλ ή ηειέζηεθε θαη’ 

εμαθνινύζεζε. 

 

«1.»
2
 Όηαλ ην έγθιεκα γηα ην νπνίν δηαηάρζεθε ε πξνζσξηλή 

θξάηεζε ζπξξέεη θαη’ ηδέαλ κε άιιν έγθιεκα ή αλ ην έγθιεκα ηειέζηεθε 

θαη’ εμαθνινχζεζε, ε πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 287 

ππνινγίδεηαη απφ ηφηε πνπ γηα πξψηε θνξά θξαηήζεθε ν θαηεγνξνχκελνο 

είηε γηα έλα απφ ηα εγθιήκαηα πνπ ζπξξένπλ θαη’ ηδέαλ, είηε γηα κηα απφ 

ηηο κεξηθφηεξεο πξάμεηο πνπ απαξηίδνπλ ην θαη’ εμαθνινχζεζε έγθιεκα.  

 

«2. Απφ ηελ επηβνιή ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο έσο ηελ έθδνζε 

νξηζηηθήο απφθαζεο δελ κπνξεί λα δηαηαρζεί λέα πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ 

ίδηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα άιιε πξάμε γηα ηελ νπνία, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηεο δηθνγξαθίαο, ήηαλ δπλαηφ λα αζθεζεί πνηληθή δίσμε ή λα απαγγειζεί 

θαηεγνξία, ηαπηφρξνλα κε ηελ πνηληθή δίσμε ζπλεπεία ηεο νπνίαο 

επηβιήζεθε ε πξνεγνχκελε πξνζσξηλή θξάηεζε ή κέζα ζε εχινγν 

δηάζηεκα απφ απηήλ. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα δηαηαρζεί λέα πξνζσξηλή 

θξάηεζε γηα άιιε πξάμε, αλ ε πνηληθή δίσμε γη’ απηήλ δελ κπνξνχζε λα 

αζθεζεί παξά κφλν κέζα ζηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο κήλεο πξηλ απφ ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνεγνχκελεο πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο ή ηελ ηπρφλ απφιπζε ηνπ θξαηνπκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

λέα πξνζσξηλή θξάηεζε δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ έλα 

έηνο θαη δελ παξαηείλεηαη».
2
 

 
                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 287, φπσο ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξ. 3, 4 θαη 5 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1897/1990 (Α΄- 120) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.2207/1994 (Α΄- 65), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην εδάθ. ε΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.2298/1995 (Α΄- 62). Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
 Ζ παξ. 2 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 288 κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104). Σν 

ηζρχνλ θείκελν ηνπ άξζξνπ αξηζκήζεθε σο παξ. 1.  
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Άξζξν  289. 

 

Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 10 παξ. 2 λ.δ.1160/72. 

 

Άξζξν  290. 

 

Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 2 λ.1128/81. 

 

Άξζξν  291. 

 

Αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο κεηά ην παξαπεκπηηθό 

βνύιεπκα. 

 

1. Αλ ε πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζπλερίζηεθε θαη 

κεηά ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε δίθε, ην αξκφδην ζπκβνχιην νπνηεδήπνηε, ή ην 

δηθαζηήξην ζε πεξίπησζε πνπ ζα αλαβιεζεί ή ζα καηαησζεί γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ε εθδίθαζε, κπνξεί χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ηνπ εηζαγγειέα ή απηεπαγγέιησο λα δηαηάμεη λα 

επηβιεζνχλ ζηνλ θαηεγνξνχκελν πεξηνξηζηηθνί φξνη αληί γηα πξνζσξηλή 

θξάηεζε. «Σν δηθαζηήξην πνπ απνθάζηζε ηελ αλαβνιή απνθαίλεηαη θαη 

γηα ηελ παξάηαζε ή κε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο, αλ, ζηηο επφκελεο 

ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ αλαβνιή, ζπκπιεξψλεηαη ην αλψηαην φξην ηεο 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο θαη εθφζνλ είλαη παξψλ ν θαηεγνξνχκελνο».
1
 

 

«2. Αξκφδην ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

είλαη ην ζπκβνχιην εθεηψλ θαη αλ αθφκε ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ 

είρε ήδε απνθαλζεί γηα ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε, εθηφο αλ ε ππφζεζε 

εθθξεκεί ζην πιεκκειεηνδηθείν».
2
  

 

3. Γηα λα γίλεη ηππηθά παξαδεθηή ε αίηεζε, δε ρξεηάδεηαη λα 

ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο ν αηηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ βνπιεχκαηνο ή ηεο 

απφθαζεο.  

 

 «4. …………………………………………………………………».
3
 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 291κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 291 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  

3
 Ζ παξ. 4 πνπ είρε πξνζηεζεί ζην άξζξν 291 κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), 

θαηαξγήζεθε κε ην εδάθην ε΄ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207).  
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Άξζξα  292-295. 

 

Καηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 2 λ. 1128/81. 

 

«Άξζξν  296.
 1
 

 

θνπόο ησλ πεξηνξηζηηθώλ όξσλ. 

 

Ο ζθνπφο ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ είλαη λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο 

ηέιεζεο λέσλ εγθιεκάησλ θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη εθείλνο ζηνλ νπνίν 

επηβιήζεθαλ ζα παξαζηεί νπνηεδήπνηε ζηελ αλάθξηζε ή ζην δηθαζηήξην 

θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο». 

 

Άξζξν   297. 

 

Γηαδηθαζία ηεο εγγπνδνζίαο. 

 

1. Αλ σο πεξηνξηζηηθφο φξνο ηεζεί ε θαηαβνιή εγγχεζεο, ην χςνο 

θαζψο θαη ην είδνο θαη ην αμηφρξεν ηεο εγγχεζεο, νξίδνληαη κε ειεχζεξε 

θξίζε, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη ζηελ πξάμε, θαζψο 

θαη ε νηθνλνκηθή θαη ε εζηθή θαηάζηαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.  

 

2. Ζ εγγχεζε δίλεηαη απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν ή θαη απφ θάζε άιινλ 

ηξίην
.
 ε πνζφηεηα πνπ νξίζηεθε θαηαβάιιεηαη ζε ρξήκαηα ή κε ελέρπξν 

πξαγκάησλ ή κε αμηφρξεε ππνζήθε ή κε εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο. Ζ 

εγγχεζε δίλεηαη ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθή 

έθζεζε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ θείλνλ πνπ παξέρεη ηελ εγγχεζε, ηνλ 

θαηεγνξνχκελν, ηνλ εηζαγγειέα θαη ην γξακκαηέα.  

 

3. Γηα θάζε ακθηζβήηεζε πνπ πξνθχπηεη σο πξνο ηελ παξνρή ηεο 

εγγχεζεο απνθαζίδεη αλέθθιεηα εθείλνο πνπ ηε δηέηαμε, είηε είλαη ν 

αλαθξηηήο είηε ην ζπκβνχιην ή ην δηθαζηήξην.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 296 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3811/2009 (Α΄ - 231).      
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Άξζξν  298. 

 

Λόγνη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ όξσλ  

κε πξνζσξηλή θξάηεζε. 

 

Οη πεξηνξηζηηθνί φξνη πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ θαηεγνξνχκελν είλαη 

δπλαηφ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε πξνζσξηλή θξάηεζε: α) αλ, κνινλφηη 

πξνζθιήζεθε λφκηκα, δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ αλαθξηηή ή ζην δηθαζηήξην γηα 

λα δηθαζηεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ εχινγα θσιχκαηα πνπ λα θάλνπλ 

αδχλαηε ηελ εκθάληζή ηνπ
.
 β) αλ θεχγεη ή εθδειψλεη δηάζεζε θπγήο

.
 γ) αλ 

παξαβηάδεη ηνπο φξνπο πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ ή δελ δειψζεη ηε κεηαβνιή 

ηεο θαηνηθίαο ηνπ ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν
.
 «δ) αλ εκθαληζζνχλ ζε 

βάξνο ηνπ ζνβαξέο ππφλνηεο γηα άιιν θαθνχξγεκα γηα ην νπνίν 

επηηξέπεηαη λέα πξνζσξηλή θξάηεζε».
1
 

 

Άξζξν  299. 

 

Τπνρξεώζεηο ηνπ απνιπνκέλνπ. 

 

Ο θαηεγνξνχκελνο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθαλ πεξηνξηζηηθνί φξνη θαηά 

ηελ απφιπζή ηνπ νθείιεη λα δειψζεη ζηνλ αλαθξηηή ηελ θαηνηθία ηνπ, 

πξνζδηνξίδνληαο κε αθξίβεηα ηε δηεχζπλζή ηνπ (πφιε, ζπλνηθία, ρσξηφ, 

νδφ, αξηζκφ) θαη λα δειψλεη ακέζσο θάζε κεηαβνιή ηεο ζηνλ αλαθξηηή ή 

ηνλ εηζαγγειέα. Οθείιεη επίζεο κε ηελ ίδηα δήισζε λα δηνξίζεη αληίθιεην 

ζηνλ νπνίν λα γίλνληαη φιεο νη επηδφζεηο εθηφο απφ ηα εηζαγσγηθά έγγξαθα 

ηεο δίθεο. 

 

 

Άξζξα   300-301. 

 

Καηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 2 λ. 1128/81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε δ΄ ηνπ άξζξνπ 298, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.1128/1981       

(Α΄-31), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄-104).  



Π.Γ. 258/1986 «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο»                                                                   ει. 217 

Άξζξν  302. 

 

Ζ ηύρε ηεο εγγύεζεο. 

 

1. Αλ επηβιεζεί ζηνλ θαηεγνξνχκελν ν πεξηνξηζηηθφο φξνο ηεο 

εγγπνδνζίαο, θαη απηφο, ελψ πξνζθιήζεθε λφκηκα, δελ εκθαληζηεί ζηνλ 

αλαθξηηή κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε ή ζην δηθαζηήξην θαηά 

ηε δηθάζηκν πνπ νξίζηεθε ή παξαβηάζεη πεξηνξηζηηθφ φξν, ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο αλήθεη απηνδηθαίσο ζην θξάηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί 

ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ή ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ επηδηθάζηεθε 

ακεηάθιεηα ζ’ απηφλ πνπ αδηθήζεθε
.
 δελ ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ, αλ 

αζσσζεί ν θαηεγνξνχκελνο, νπφηε εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 303.  

 

2. Σν δηθαζηήξην πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηεγνξία θαη ζην νπνίν 

πξνζθιήζεθε ν θαηεγνξνχκελνο λα δηθαζηεί απνθαίλεηαη γηα ηελ ηχρε ηεο 

εγγχεζεο ζηελ ίδηα δηθάζηκν ζηελ νπνία θιήζεθε ν θαηεγνξνχκελνο. Όηαλ 

εθείλνο πνπ έδσζε ηελ εγγχεζε είλαη ηξίηνο, θαιείηαη θαη απηφο ζηε 

δηθάζηκν. Αλ δελ ππάξρεη λφκηκε πεξίπησζε λα αζρνιεζεί ην δηθαζηήξην 

κε ηελ θαηεγνξία, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο, απνθαίλεηαη 

ην ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ, αθνχ πξψηα πξνζθιεζεί ν 

θαηεγνξνχκελνο θαη ν ηξίηνο πνπ έδσζε ηελ εγγχεζε πέληε ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξνηνχ εηζαρζεί ε ππφζεζε ζην ζπκβνχιην.  

 

3. ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ζηνλ ηξίην πνπ έδσζε ηελ εγγχεζε 

επηηξέπεηαη έθεζε ζην ζπκβνχιην εθεηψλ ελαληίνλ ηνπ βνπιεχκαηνο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ησλ πιεκκειεηνδηθψλ.  
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Άξζξν  303. 

 

Απόδνζε ηεο εγγύεζεο. 

 

«1. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο αζσσζεί ή παχζεη ε ελαληίνλ ηνπ πνηληθή 

δίσμε, ε εγγχεζε επηζηξέθεηαη. Σελ απφδνζε δηαηάζζεη ην δηθαζηήξην κε 

ηελ ίδηα απφθαζε. Γηαθνξεηηθά ηε δηαηάζζεη ην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ, θαηά ηνπ βνπιεχκαηνο ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη έθεζε 

ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ζηνλ ηξίην πνπ είρε θαηαζέζεη ηελ εγγχεζε».
1
  

 

2. Αλ θαηαδηθαζηεί ν θαηεγνξνχκελνο, ην δηθαζηήξην ή ην 

ζπκβνχιην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δηαηάζζεη ηελ απφδνζε ηεο 

εγγχεζεο
.
 ε απφδνζε εθηειείηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα, κφιηο ν ακεηάθιεηα 

θαηαδηθαζκέλνο θπιαθηζηεί γηα λα εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ, εθηφο αλ 

δηαηάρζεθε ε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο. Απφ ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο πνπ επηζηξέθεηαη θαη φηαλ αθφκε έρεη θαηαηεζεί απφ ηξίηνπο 

αθαηξνχληαη ε απνδεκίσζε θαη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ 

επηδηθάζηεθε ζ’ εθείλνλ πνπ αδηθήζεθε, νη νπνίεο θαη ηνπ δίλνληαη κε 

εληνιή ηνπ εηζαγγειέα, θαη θαηφπηλ αθαηξνχληαη ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη νη 

ρξεκαηηθέο πνηλέο. ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ζηνλ ηξίην πνπ θαηέζεζε ηελ 

εγγχεζε επηηξέπεηαη έθεζε θαηά ηνπ βνπιεχκαηνο ηνπ ζπκβνπιίνπ.  

 

Άξζξν  304. 

 

Πιεηζηεξηαζκόο ησλ πξαγκάησλ πνπ ππνζεθεύηεθαλ ή δόζεθαλ  

σο ελέρπξν. 

 

Γηα ηα θηλεηά πξάγκαηα πνπ ηπρφλ δφζεθαλ σο ελέρπξα, θαζψο θαη 

γηα ηα αθίλεηα πνπ ππνζεθεχζεθαλ, γίλεηαη δηθαζηηθφο πιεηζηεξηαζκφο κε 

ηελ επηκέιεηα ηνπ εηζαγγειέα χζηεξα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 303
.
 ην πεξίζζεπκα πνπ κέλεη απφ ηελ πψιεζε 

επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν ή ζ’ εθείλνλ πνπ έδσζε ηελ εγγχεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 303 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Σ Ρ Η Σ Ο    Σ Μ Ζ Μ Α  

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΣΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

πκβνύιην Πιεκκειεηνδηθώλ. 

 

Άξζξν  305. 

 

ύλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ.
1
 

 

1.  Σν ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ ζπγθξνηείηαη φπσο νξίδεη ην 

άξζξν 5 παξ.1, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα θαηεγνξνχκελν αλήιηθν, νπφηε  

ζπγθξνηείηαη φπσο νξίδεη ην άξζξν 7 παξ. 3
.
 ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 

3 εθαξκφδεηαη θαη ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε.  

 

«2.
 
Όηαλ πξφθεηηαη λα θξηζνχλ δεηήκαηα, πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο (άξζξν 307) ή ε πεξάησζή ηεο (άξζξν 308), δελ 

επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ αλαθξηηή ζηε ζχλζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ».
2
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 Βιέπε ζει. 9,  ππνζεκ. 1.  

2
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 305 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207).  
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Άξζξν  306. 

 

Γηαδηθαζία. 

 

Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ δηθαζηηθψλ ζπκβνπιίσλ δελ είλαη δεκφζηεο
. 
νη 

απνθάζεηο ηνπο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία, θαη πάληνηε αθνχ αθνπζηεί 

θαη απνρσξήζεη ν εηζαγγειέαο (άξζξν 138). Ζ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη 

βεβαηψλεηαη ζε πξφρεηξν ζεκείσκα επάλσ ζηελ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα, 

ρξνλνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηθαζηέο πνπ κεηείραλ ζηε 

δηάζθεςε. Ζ απφθαζε πνπ βεβαηψζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηζρχεη θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ζα επέιζεη κεηαβνιή ζην πξφζσπν ησλ δηθαζηψλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηε δηάζθεςε πξηλ απφ ηελ θαζαξνγξάθεζε θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ βνπιεχκαηνο. «Έπεηηα ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ απνζηέιιεη ην βνχιεπκα γηα θαζαξνγξαθή θαη ππνγξαθή, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 142 παξ. 2, ζηνλ αξκφδην γξακκαηέα, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίζεη ηνχην ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ηεξείηαη γηα ην 

ζθνπφ απηφλ. Αλ πεξηέρνληαη δηαηάμεηο αθνξψζεο ηε ζχιιεςε ή 

πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή άιιεο πνπ απαηηνχλ άκεζε 

εθηέιεζε, ην βνχιεπκα, κε ηε θξνληίδα ηνπ εηζαγγειέα, είλαη εθηειεζηφ 

θαη πξηλ απφ ηελ θαζαξνγξαθή ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, κε ηελ 

παξάδνζε ηεο απφθαζεο ζην γξακκαηέα, ζπληάζζεηαη πεξίιεςε ησλ πξνο 

εθηέιεζε δηαηάμεσλ πνπ, αθνχ ππνγξαθεί απφ ηνλ πξφεδξν θαη ην 

γξακκαηέα, παξαδίδεηαη ζηνλ εηζαγγειέα. Αλ πξφθεηηαη γηα ζχιιεςε, 

επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ φξσλ ή πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

ε πεξίιεςε απηή πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 276 παξ. 3 θαη 283 παξ. 2. Γηα ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ ε έθδνζε 

ηνπ βνπιεχκαηνο ζεσξείηαη φηη έγηλε κφιηο θαζαξνγξαθεί θαη ππνγξαθεί».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 306 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2298/1995 

(Α΄- 62).  
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Άξζξν  307. 

 

Αξκνδηόηεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ πιεκκειεηνδηθώλ θαηά  

ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο ην ζπκβνχιην ησλ 

πιεκκειεηνδηθψλ κε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ή ελφο δηαδίθνπ ή κε αίηεζε 

ηνπ αλαθξηηή απνθαζίδεη: α) φηαλ ν αλαθξηηήο λνκίδεη φηη δελ πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζεί κε πξφηαζε ησλ παξαπάλσ
.
 β) φηαλ πξφθεηηαη λα θαλνληζηεί 

ζηελ πξνδηθαζία έλα δχζθνιν δήηεκα, φπσο ε θαηάζρεζε θ.ιπ.
. 
γ) γηα φιεο 

ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξνδηθαζία κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ ή 

κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ εηζαγγειέα
.
 δ) γηα ηελ απνπεξάησζε ή ηελ 

εμαθνινχζεζε ηεο αλάθξηζεο
.
 «ε) γηα ηελ πξνζθπγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

θαηά ηνπ εληάικαηνο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή γηα ηελ πξνζθπγή ηνπ 

θαηεγνξνχκελνπ ή ηνπ εηζαγγειέα θαηά ηεο δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή πνπ 

αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο κε πεξηνξηζηηθνχο 

φξνπο»
1
 θαη ζη) γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο.  

 

Άξζξν  308. 

 

Πεξάησζε ηεο θύξηαο αλάθξηζεο. 

 

«1. Σν ηέινο ηεο θχξηαο αλάθξηζεο θεξχζζεηαη απφ ην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ κε βνχιεπκα. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ηα έγγξαθα 

δηαβηβάδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ηειεπηαία αλαθξηηηθή πξάμε ζηνλ 

εηζαγγειέα, ν νπνίνο, αλ θξίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα ηα επηζηξέςεη ζηνλ 

αλαθξηηή γηα λα ζπκπιεξσζεί ε αλάθξηζε, κέζα ζε δχν κήλεο ή, εάλ ε 

θχζε ηεο ππφζεζεο ην επηβάιιεη, κέζα ζε ηξεηο κήλεο ππνβάιιεη πξφηαζε 

ζην ζπκβνχιην γηα λα παχζεη νξηζηηθά ή πξνζσξηλά ε δίσμε ή γηα λα 

παξαπεκθζεί ν θαηεγνξνχκελνο ζην αθξναηήξην ή γηα λα κελ απαγγειζεί 

θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ. ηα εγθιήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 1 

ηνπ λ.1608/1950, ε πεξάησζε ηεο θχξηαο αλάθξηζεο θεξχζζεηαη απφ ην 

ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ κε βνχιεπκα. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ε δηθνγξαθία 

δηαβηβάδεηαη ακέζσο κεηά ηελ ηειεπηαία αλαθξηηηθή πξάμε ζηνλ 

εηζαγγειέα εθεηψλ, ν νπνίνο, αλ θξίλεη φηη ε αλάθξηζε δελ ρξεηάδεηαη 

ζπκπιήξσζε, κέζα ζε δχν κήλεο, ή εάλ ε θχζε ηεο ππφζεζεο ην επηβάιιεη 

κέζα ζε ηξεηο κήλεο, ηελ εηζάγεη κε πξφηαζή ηνπ ζην ζπκβνχιην εθεηψλ, 

ην  νπνίν  απνθαίλεηαη  ακεηαθιήησο,  είηε   λα  κε   γίλεη   θαηεγνξία  είηε  

 

 

 

                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε ε΄ ηνπ άξζξνπ 307 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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εθδίδνληαο παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα, αθφκε θαη γηα ηα ζπλαθή 

πιεκκειήκαηα ή θαθνπξγήκαηα, αλεμαξηήησο ηεο βαξχηεηαο ησλ 

ηειεπηαίσλ ή εάλ γη΄απηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πεξάησζεο 

ηεο αλάθξηζεο θαη φηαλ απφ ηελ έξεπλα ηεο νπζίαο ηεο ππφζεζεο θξίλεη φηη 

δελ ζεκειηψλεηαη πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 1 ηνπ λ.1608/1950 

έγθιεκα». «Ο εηζαγγειέαο, εθφζνλ ζηε δηθνγξαθία πνπ ηνπ δηαβηβάζηεθε 

απφ ηνλ αλαθξηηή κεηά ην πέξαο ηεο θχξηαο αλάθξηζεο ππάξρνπλ 

θαηεγνξνχκελνη θαηά ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί έληαικα πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο, νθείιεη εληφο κελφο λα ππνβάιεη πξφηαζε ζην ζπκβνχιην, γηα 

λα παχζεη νξηζηηθά ή πξνζσξηλά ε δίσμε ή γηα λα παξαπεκθζεί ν 

θαηεγνξνχκελνο ζην αθξναηήξην ή γηα λα κελ απαγγειζεί θαηεγνξία 

ελαληίνλ ηνπ».
 1
   

 

2. Οη δηάδηθνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα γλσζηνπνηήζνπλ θαη πξνθνξηθά 

ζηνλ εηζαγγειέα, θαη πξηλ θαηαξηίζεη ηελ πξφηαζή ηνπ, φηη επηζπκνχλ λα 

γλσξίζνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο. Ο εηζαγγειέαο νθείιεη ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε λα εηδνπνηήζεη ην δηάδηθν πνπ άζθεζε ην δηθαίσκα απηφ, αλ 

θαηνηθεί ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ, δηαθνξεηηθά ηνλ αληίθιεην πνπ έρεη 

δηνξίζεη ζηελ έδξα απηή, γηα λα πξνζέιζεη θαη ιάβεη γλψζε ηεο πξφηαζήο 

ηνπ, κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο ψξεο. «Ζ εηδνπνίεζε απηή κπνξεί λα γίλεη 

θαη πξνθνξηθά ή ηειεθσληθά, νπφηε απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ 

αξκφδηνπ γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε 

δηθνγξαθία».
2
 Αλ ν δηάδηθνο δελ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη 

δελ δηφξηζε αληίθιεην, δελ εηδνπνηείηαη, ρσξίο πάλησο λα εκπνδίδεηαη απφ 

ην ιφγν απηφλ λα γλσξίζεη ηελ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα θαη κεηά ηελ 

ππνβνιή ηεο ζην ζπκβνχιην. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαηίζεηαη ζην 

γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο αληίγξαθν ηεο πξφηαζεο. «Πξηλ παξέιζεη 

ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε, ε δηθνγξαθία δελ 

εηζάγεηαη ζην ζπκβνχιην αιιά παξακέλεη ζηε γξακκαηεία ηεο εηζαγγειίαο, 

εθηφο αλ ππάξρεη θίλδπλνο παξαγξαθήο».
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 308, φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3160/2003           

(Α΄- 165) θαη ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1738/1987 (Α΄- 200) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218), πξνζηέζεθε ην εληφο εηζαγσγηθψλ πέκπην εδάθην κε ηελ παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.4139/2013 (Α΄- 74).   
2
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 308 κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41).  
3
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 308 πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ.2145/1993 (Α΄- 88), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3160/2003     

(Α΄- 165). 
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«3. Ζ θχξηα αλάθξηζε ζηα πιεκκειήκαηα πεξαηψλεηαη θαη κε 

απεπζείαο θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ κε δηαηαγή ηνπ εηζαγγειέα, εθφζνλ ππάξρεη ε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ αλαθξηηή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε εθαξκφδεηαη θαη ε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 322. Ο εηζαγγειέαο εθεηψλ έρεη δηθαίσκα, αλ δερηεί ηελ 

πξνζθπγή, λα δηαηάμεη είηε λα ππνβιεζεί ε πξνζθπγή ζην ζπκβνχιην είηε 

λα ζπκπιεξσζεί ε αλάθξηζε, πνπ πεξαηψλεηαη κε βνχιεπκα ηνπ 

ζπκβνπιίνπ. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 245 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. «Σν 

ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ απνθαίλεηαη γηα ηε ζπλέρηζε ή φρη ηεο 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο, θαζψο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ή φρη ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ φξσλ».
1
»

 1
 

 

«4»
2
. «ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ν αλαθξηηήο νθείιεη, πξηλ 

δηαβηβάζεη ηε δηθνγξαθία ζηνλ εηζαγγειέα, λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο 

δηαδίθνπο φηη νινθιεξψζεθε ε αλάθξηζε, ψζηε λα αζθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρνληαη κε ηα άξζξα 101, 106, 107 θαη 108».
2
 Οη 

δηάδηθνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηνξίζνπλ αληίθιεην δηθεγφξν απφ ηνπο 

δηνξηζκέλνπο ζηελ έδξα ηνπ αλαθξηηή, θαη ζ’ απηφλ γίλεηαη ε 

γλσζηνπνίεζε. Αλ φκσο νη δηάδηθνη θαηνηθνχλ έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ 

αλαθξηηή, ε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κφλν αλ έρνπλ δηνξίζεη αληίθιεην.  

 

«5. Αλ απφ ηελ αλάθξηζε δελ πξνέθπςε ε ηαπηφηεηα ηνπ δξάζηε 

νξηζκέλνπ εγθιήκαηνο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ 

α΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 245».
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 308, χζηεξα απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 

κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20  ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3189/2003 

(Α΄- 243). Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
2
 Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 308 (αξρηθά παξ. 6, ε νπνία αξηζκήζεθε σο παξ. 3 θαη αληηθαηαζηάζεθε ην πξψην 

εδάθην απηήο κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3160/2003, Α΄- 165), αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 4 κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3189/2003 (Α΄- 243).  

 
3
 Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 308, ε νπνία πξνζηέζεθε αξρηθά σο παξ. 7 κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.1738/1987 (Α΄- 200), αλαξηζκήζεθε δε ζε παξ. 4 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165),  αλαξηζκήζεθε εθ λένπ ζε παξ. 5 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.3189/2003 (Α΄- 243).  
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«Άξζξν  308Α
1
 

 

Πεξάησζε ηεο θύξηαο αλάθξηζεο θαη΄εμαίξεζε 

 

1. Καη΄εμαίξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαθνπξγεκάησλ ησλ λφκσλ 

2168/1993, 2523/1997, 3386/2005, 2960/2001 θαη 3459/2006, ηνπ 

εκπξεζκνχ δαζψλ θαη ησλ άξζξσλ 374 θαη 380 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

κεηά ηελ πεξάησζε ηεο αλάθξηζεο, ε δηθνγξαθία ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, ν νπνίνο, αλ θξίλεη 

φηη πξνθχπηνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζην 

αθξναηήξην θαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί ε αλάθξηζε, πξνηείλεη 

ζηνλ πξφεδξν εθεηψλ λα εηζαρζεί ε ππφζεζε, καδί κε ηα ηπρφλ ζπλαθή 

εγθιήκαηα, απεπζείαο ζην αθξναηήξην.  

 

2. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν εηζαγγειέαο εθεηψλ θαηαξηίζεη ηε ζρεηηθή 

πξφηαζε, πξηλ ηελ ππνβάιεη πξνο ηνλ πξφεδξν εθεηψλ, έρεη ππνρξέσζε λα 

ελεκεξψζεη ακέζσο, έζησ θαη ηειεθσληθά, ηνπο δηαδίθνπο, εθφζνλ απηνί 

ππέβαιαλ εγγξάθσο ζρεηηθφ αίηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο 

θαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα αθξφαζεο, ππνβάιινληαο ππφκλεκα κε ηηο 

απφςεηο ηνπο. Αθνχ παξέιζνπλ δέθα εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε, γηα ηελ 

νπνία ζπληάζζεηαη έθζεζε, ε πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ 

δηαβηβάδεηαη ζηνλ πξφεδξν εθεηψλ. Δθφζνλ ν πξφεδξνο εθεηψλ 

δηαηππψζεη ζχκθσλε γλψκε, γηα ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζην 

αθξναηήξην, ν εηζαγγειέαο εθεηψλ εθδίδεη θιεηήξην  ζέζπηζκα, θαηά ηνπ 

νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη πξνζθπγή.  

 

3. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνέδξνπ εθεηψλ ή φηαλ απφ ηελ 

αξρή ν εηζαγγειέαο θξνλεί φηη δελ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο, ν 

εηζαγγειέαο εθεηψλ δηαβηβάδεη ηε δηθνγξαθία ζηνλ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ.  

 

4. ηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

ν πξφεδξνο εθεηψλ απνθαίλεηαη κε δηάηαμή ηνπ, θαηά ηεο νπνίαο δελ ρσξεί 

πξνζθπγή, γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ εληάικαηνο ζχιιεςεο θαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ή φρη ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 308Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
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5. Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θαηεγνξνχκελνη, ην 

ζπκβνχιην εθεηψλ είλαη αξκφδην λα απνθαλζεί γηα φζνπο απφ απηνχο δελ 

πξνθχπηνπλ επαξθείο ελδείμεηο ή σο πξνο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

θεξπρζεί απαξάδεθηε ή λα παχζεη νξηζηηθά ή πξνζσξηλά ε πνηληθή δίσμε, 

νπφηε ε ππφζεζε ρσξίδεηαη. Δπίζεο, ην ίδην ζπκβνχιην είλαη ζε θάζε 

πεξίπησζε αξκφδην λα απνθαλζεί θαη γηα ηα ζπλαθή εγθιήκαηα είηε 

πξφθεηηαη γηα έλαλ είηε πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξνπο θαηεγνξνπκέλνπο».  

 

«Άξζξν  308 Β
1
 

 

Πνηληθή ζπλδηαιιαγή 

 

1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα θαθνχξγεκα 

ησλ άξζξσλ 375, 386, 386 Α, 390 θαη 404 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ν 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, πνπ 

ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ ηππηθή πεξάησζε ηεο αλάθξηζεο, θαιεί ηνλ 

θαηεγνξνχκελν θαη ηνλ παζφληα λα εκθαληζζνχλ ελψπηφλ ηνπ κεηά ή δηα 

ησλ ζπλεγφξσλ ηνπο γηα ζπλδηαιιαγή. Ο εηζαγγειέαο δηνξίδεη 

ππνρξεσηηθά ζπλήγνξν ζηνλ δηάδηθν, πνπ δελ έρεη, απφ ην ζρεηηθφ πίλαθα 

ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ.  

 

2. Ο εηζαγγειέαο ηάζζεη πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ ζηνπο 

ζπλεγφξνπο ησλ δηαδίθσλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ ζπλδηαιιαγήο, 

ζην νπνίν βεβαηψλεηαη ε απφδνζε ηνπ ηδηνπνηεκέλνπ πξάγκαηνο ή ε 

εληειήο ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκησζέληα.  

 

3. Αλ ην πξαθηηθφ ζπλδηαιιαγήο ζπληαρζεί πξηλ απφ ηελ απνινγία 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ε αλάθξηζε ζεσξείηαη πεξαησκέλε σο πξνο απηφλ 

θαη ηνπο ζπκκεηφρνπο πνπ ην απνδέρνληαη. Αλ ην πξαθηηθφ ζπληαρζεί κεηά 

ηελ απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ηα ηπρφλ επηβιεζέληα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έγθιεκα θαηά ην άξζξν 282 κέηξα δηθνλνκηθνχ 

θαηαλαγθαζκνχ αίξνληαη ππνρξεσηηθά κε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ.  

 

4. Αλ δελ επηηεπρζεί ζπλδηαιιαγή, ε αίηεζε ζεσξείηαη σο νπδέπνηε 

ππνβιεζείζα, θαηαζηξέθεηαη κε ην νηθείν πιηθφ θαη ηπρφλ αληίγξαθά ηνπο 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δίθεο.  

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 308Β πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
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5. ε πεξίπησζε απφπεηξαο ε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 αθνξά ηε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ παζφληνο ιφγσ εζηθήο βιάβεο. ε πεξηπηψζεηο 

ζπκκεηνρήο, ε θαηαβνιή ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ έλα 

ζπκκέηνρν σθειεί θαη ηνπο ππνινίπνπο. Αλ θάπνηνο απφ ηνπο 

ζπκκεηφρνπο δελ επηζπκεί ηελ πνηληθή ζπλδηαιιαγή, ε ππφζεζε ρσξίδεηαη 

θαη αθνινπζείηαη σο πξνο απηφλ ε ηαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ δελ επεθηείλεηαη ζηα ζπξξένληα εγθιήκαηα πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα εγθιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 

6. Μέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ν 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ δηαβηβάδεη ηε δηθνγξαθία ζηνλ εηζαγγειέα 

εθεηψλ, ν νπνίνο εηζάγεη ακέζσο ηελ ππφζεζε ζην «κνλνκειέο εθεηείν»
1
, 

θιεηεχνληαο ηνλ θαηεγνξνχκελν.  

 

7. Σν δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ην πξαθηηθφ ζπλδηαιιαγήο, 

θεξχζζεη έλνρν ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη επηβάιιεη ζε απηφλ, θαηά ην 

άξζξν 79 ΠΚ, πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε, εθηφο αλ, 

ζπλεθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, θξίλεη φηη πξέπεη λα παξακείλεη 

αηηκψξεηνο. Γηθαζηηθά έμνδα δελ επηβάιινληαη.  

 

8. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ ρσξεί έθεζε.  

 

9. Ζ ζπλδηαιιαγή δελ εθαξκφδεηαη, αλ ηα θαθνπξγήκαηα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Οη εληφο εηζαγσγηθψλ ιέμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 308 Β αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

29 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν   309. 

 

Γηθαηνδνζία ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθώλ κεηά ην ηέινο 

 ηεο αλάθξηζεο. 

 

«1. Σν ζπκβνχιην, κέζα ζε δχν κήλεο ή, αλ εθαξκνζζεί ε επφκελε 

παξάγξαθνο, κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ 

εηζαγγειέα, κπνξεί:  

 

α) λα απνθαίλεηαη λα κε γίλεη θαηεγνξία, 

β) λα παχεη νξηζηηθά ηελ πνηληθή δίσμε,  

γ) λα παχεη πξνζσξηλά ηελ πνηληθή δίσμε, κφλν φκσο γηα ηα 

θαθνπξγήκαηα ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε, ηεο ιεζηείαο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο θινπήο (θαη δσνθινπήο) θαη ηνπ εκπξεζκνχ, 

δ) λα δηαηάζζεη πεξαηηέξσ αλάθξηζε θαη 

ε) λα παξαπέκπεη ηνλ θαηεγνξνχκελν ζην αθξναηήξην ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ».
1
  

 

«2. Σν ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη  ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εηζαγγειέα 

θαη ησλ δηαδίθσλ.  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ θξίλεη φηη ηνχην 

είλαη αλαγθαίν, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ εκθάληζε ελψπηφλ ηνπ φισλ ησλ 

δηαδίθσλ, νπφηε θαιείηαη θαη ν εηζαγγειέαο. Αλ κεηά ην ηέινο ηεο 

αλάθξηζεο θαη ηελ ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ ζηνλ εηζαγγειέα ππνβιήζεθαλ 

ζην ζπκβνχιην απφ έλα δηάδηθν έγγξαθα ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ην 

ζπκβνχιην, ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη απηά αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή 

ζηε δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο, νθείιεη λα θαιέζεη ηνπο ππφινηπνπο 

δηαδίθνπο, ή ηνπο αληηθιήηνπο ηνπο, γηα λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 

ππνβάιινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεη ην ίδην».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 309 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  

2
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 309, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 

218), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51). 



ει. 228                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Άξζξν  310. 

 

Απόθαλζε όηη δελ πξέπεη λα γίλεη θαηεγνξία θ.η.ι. 

 

1. Σν ζπκβνχιην απνθαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα απαγγειζεί 

θαηεγνξία, φηαλ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ελδείμεηο ή απηέο πνπ ππάξρνπλ 

δελ είλαη ζνβαξέο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην 

αθξναηήξην (εθηφο αλ ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε πξφθεηηαη λα παχζεη 

πξνζσξηλά ε δίσμε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 309 παξ. 1 ζηνηρ. γ' θαη 311 

παξ. 1) ή φηαλ ην γεγνλφο δελ ζπληζηά αμηφπνηλε πξάμε ή φηαλ ππάξρνπλ 

ιφγνη πνπ απνθιείνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ή ηνλ 

θαηαινγηζκφ. Αλ έγηλε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα ηεο έγθιεζεο ή 

αλάθιεζή ηεο ή αλ ε πξάμε ακλεζηεχηεθε ή παξαγξάθεθε ην αμηφπνηλφ 

ηεο ή αλ ν θαηεγνξνχκελνο πέζαλε, ην ζπκβνχιην παχεη νξηζηηθά ηελ 

πνηληθή δίσμε
.
 ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη δεδηθαζκέλν ή δελ ππάξρεη 

ε έγθιεζε, ε αίηεζε ή ε άδεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δίσμε (άξζ. 55), ην 

ζπκβνχιην θεξχζζεη ηελ πνηληθή δίσμε απαξάδεθηε.  
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2. Σν ζπκβνχιην ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηάμεη ζπγρξφλσο ηελ απφδνζε ζε νξηζκέλν 

πξφζσπν σο ηδηνθηήηε ησλ πξαγκάησλ πνπ αθαηξέζεθαλ θαη ησλ 

πεηζηεξίσλ πνπ θαηαζρέζεθαλ ή παξαδφζεθαλ ζηελ αλάθξηζε ζχκθσλα 

κε ην άξζ. 259. Ζ δηάηαμε απηή ηνπ βνπιεχκαηνο απέλαληη ζε ηξίηνπο πνπ 

δελ είλαη δηάδηθνη ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία (άξζξ. 72, 82 θ.ε., 89 θ.ε.) θαη 

πνπ δελ ππέβαιαλ ηηο αμηψζεηο ηνπο ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην έρεη 

πξνζσξηλή ηζρχ θαη δελ ηνπο εκπνδίδεη λα πξνζθχγνπλ ζην αξκφδην 

πνιηηηθφ δηθαζηήξην. Αλ απφ ηελ αλάθξηζε πξνθχπηεη φηη ν ηδηνθηήηεο 

είλαη άγλσζην πξφζσπν, ην ζπκβνχιην δηαηάζζεη ηελ εμαθνινχζεζε ηεο 

κεζεγγχεζεο θαη ηεο θχιαμεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 259 θαη 266. 

Δίλαη δπλαηφ φκσο θαη λα αληηθαηαζηήζεη ζπγρξφλσο ην θχιαθα, σζφηνπ 

ιπζεί ην δήηεκα ηεο θπξηφηεηαο απφ ην αξκφδην πνιηηηθφ δηθαζηήξην. 

Δπίζεο ην ζπκβνχιην δηαηάζζεη ηε δήκεπζε ησλ πξαγκάησλ πνπ θαηά ην 

λφκν πξέπεη λα δεκεπηνχλ. «Καηά ηεο δηάηαμεο ηνπ βνπιεχκαηνο γηα ηελ 

απφδνζε ή δήκεπζε επηηξέπεηαη έθεζε ζηνπο δηαδίθνπο θαη ζηνλ ηξίην, ηνπ 

νπνίνπ ηηο αμηψζεηο έθξηλε ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην».
1
 

 

Άξζξν  311. 

 

Πξνζσξηλή παχζε ηεο πνηληθήο δίσμεο. 

 

1. Παχεη πξνζσξηλά ε δίσμε, θαη ν πξνζσξηλά θξαηνχκελνο 

απνιχεηαη, αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο, δελ είλαη φκσο επαξθείο γηα λα 

παξαπεκθζεί ν θαηεγνξνχκελνο ζην αθξναηήξην. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, 

ηφηε κφλν κπνξεί λα δησρζεί πάιη ν θαηεγνξνχκελνο γηα ηελ ίδηα πξάμε, αλ 

νη ελδείμεηο πνπ ππήξραλ ελαληίνλ ηνπ θαη πνπ δελ θξίζεθαλ επαξθείο 

εληζρπζνχλ κε λέεο, πνπ δελ είραλ ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ θξίζε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ο εηζαγγειέαο ζπγθεληξψλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

θξίλεη ζθφπηκν ηηο λέεο ελδείμεηο θαη νθείιεη λα ηηο ππνβάιεη 

πξνεγνπκέλσο ζην ζπκβνχιην, πεξηκέλνληαο σζφηνπ ην ζπκβνχιην 

επηηξέςεη ηε λέα δίσμε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν  ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ  310 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ λ.3160/2003 

(Α΄- 165). 
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2. Αλ ε δίσμε έπαπζε πξνζσξηλά κε βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ 

εθεηψλ ή κε βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ, πνπ 

επηθπξψζεθε κε βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ εθεηψλ, ηελ άδεηα γηα λέα 

δίσμε ηελ παξέρεη ην ζπκβνχιην εθεηψλ
.
 αλ απηφ επηηξέςεη ηε λέα δίσμε 

θαη αθνχ γίλεη ε αλάθξηζε ζην πιεκκειεηνδηθείν, ην ζπκβνχιην εθεηψλ 

απνθαζίδεη θαη’ νπζίαλ θαη ζηελ πεξίπησζε αθφκα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί 

ζηε λέα δίσμε πξφζσπα πνπ αξρηθά δελ είραλ δησρζεί.  

 

3. Καη φηαλ ην ζπκβνχιην παχεη πξνζσξηλά ηελ πνηληθή δίσμε, 

δηαηάζζεη φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, αλ θξίλεη 

φηη ηα πξάγκαηα πνπ αθαηξέζεθαλ ή ηα πεηζηήξηα δελ είλαη ρξήζηκα γηα 

ελδερφκελε λέα δίσμε.  

 

Άξζξν  312. 

 

Πεξαηηέξσ αλάθξηζε. 

 

Σν ζπκβνχιην δηαηάζζεη πεξαηηέξσ αλάθξηζε, αλ ζεσξεί 

απαξαίηεην λα γίλνπλ νξηζκέλεο αλαθξηηηθέο πξάμεηο ή λα απαγγειζεί 

θαηεγνξία ελαληίνλ νξηζκέλνπ πξνζψπνπ πνπ ζε βάξνο ηνπ ππάξρνπλ 

ππφλνηεο φηη ελέρεηαη γηα ηελ πξάμε γηα ηελ νπνία δηεμάγεηαη ε αλάθξηζε. 

Αλ δηαηάρζεθε πεξαηηέξσ αλάθξηζε, ελεξγείηαη απφ ηνλ αλαθξηηή, κπνξεί 

φκσο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ λα γίλεη θαη απφ αλαθξηηηθφ 

ππάιιειν, αλ είρε πξνεγεζεί κφλν πξναλάθξηζε.  

 

Άξζξν  313. 

 

Παξαπνκπή ζην αξκόδην δηθαζηήξην. 

 

Σν ζπκβνχιην απνθαζίδεη ηελ παξαπνκπή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην 

αθξναηήξην ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, φηαλ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ 

επαξθείο ελδείμεηο πνπ ζηεξίδνπλ θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ γηα νξηζκέλε 

πξάμε. «Αλ θαηά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ έρεη εθδνζεί έληαικα πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο, ην ζρεηηθφ βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά 

εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζε απηφ ηεο πξφηαζεο ηνπ 

εηζαγγειέα».
1
   

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 313 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ 

λ.4139/2013 (Α΄- 74).  
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Άξζξν  314. 

 

Απνζηνιή ησλ εγγξάθσλ. 

 

Αλ ε ππφζεζε παξαπεκθζεί ζην αθξναηήξην ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ηα έγγξαθα απνζηέιινληαη ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζην δεκφζην θαηήγνξν ή ζηνλ πηαηζκαηνδίθε (άξζξν 27 παξ. 

2), θαη κε ηε θξνληίδα ηνπ επηδίδεηαη ην βνχιεπκα ζηνπο δηαδίθνπο. Αλ ην 

βνχιεπκα γίλεη ακεηάθιεην, ν θαηεγνξνχκελνο θαιείηαη ζην αθξναηήξην 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 321. «ηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ν θαηεγνξνχκελνο 

θξαηείηαη πξνζσξηλά, ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο νξίδεη ππνρξεσηηθά 

δηθάζηκν θαη΄απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, ζε ρξφλν πνπ δελ απέρεη 

πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα εκέξεο απφ ηε δηαβίβαζε ζε απηφλ ησλ 

εγγξάθσλ. Δθφζνλ αζθεζεί έθεζε, ε ππφζεζε εηζάγεηαη θαη΄απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα ζην αξκφδην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην θαη νξίδεηαη 

δηθάζηκνο απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ζε ρξφλν πνπ δελ απέρεη 

πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα εκέξεο απφ ηε δηαβίβαζε ζε απηφλ ησλ 

εγγξάθσλ».
1
  

 

Άξζξν  315. 

 

«Πξνζσξηλή θξάηεζε θαη πεξηνξηζηηθνί όξνη».
2
 

 

«1. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο θξαηείηαη πξνζσξηλά ή ηειεί ππφ 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, ην ζπκβνχιην απνθαζίδεη ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ 

απφιπζή ηνπ ή ηε ζπλέρηζε ηεο πξνζσξηλήο ηνπ θξάηεζεο, θαζψο θαη γηα 

ηε δηαηήξεζε ή φρη ηεο ηζρχνο ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ».
3
 

2. Αλ είρε εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ έληαικα ζχιιεςεο 

θαη απηφο δηέθπγε, ην ζπκβνχιην δηαηάζζεη ηαπηφρξνλα ηελ θαηάξγεζε ή 

ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπ εληάικαηνο, θαζψο θαη ηελ πξνζσξηλή 

θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπιιεθζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξ. 1.  

«3. Σν ζπκβνχιην, παξαπέκπνληαο ηνλ θαηεγνξνχκελν ζην 

αθξναηήξην, αλ ζπληξέρεη λφκηκε πεξίπησζε, επηβάιιεη πεξηνξηζηηθνχο 

φξνπο ή δηαηάζζεη ηε ζχιιεςε θαη πξνζσξηλή θξάηεζή ηνπ, αθφκε θαη αλ 

δελ έρεη εθδνζεί έληαικα ζχιιεςεο ή πξνζσξηλήο θξάηεζεο».
4
  

4. Όηαλ ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην πηαηζκαηνδηθείν, ν πξνζσξηλά 

θξαηνχκελνο απνιχεηαη, θαη δηαηάζζεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ εληάικαηνο 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο. 
                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 314 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ 

λ.4139/2013 (Α΄ - 74).  
2
 Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 315 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  

3
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 315 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218). 

4
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 315 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218). 
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

πκβνύιην Δθεηώλ. 

 

«Άξζξν  316.
1
 

 

ύλζεζε θαη δηαδηθαζία.  

 

1. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο είλαη αλήιηθνο, ζηε ζχλζεζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ εθεηψλ ζπκκεηέρεη θαη ν εθέηεο αλειίθσλ.  

 

2. Χο πξνο ηε δηαδηθαζία ζην ζπκβνχιην εθεηψλ εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 306,309 θ.ε. γηα ην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ».  

 

 Άξζξν  317. 

 

Αξκνδηόηεηα. 

 

«1. Σν ζπκβνχιην εθεηψλ απνθαζίδεη: α) γηα ηηο εθέζεηο πνπ 

αζθνχληαη θαηά ησλ βνπιεπκάησλ ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 481 θαη β) γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

εηζαγγειέα ησλ εθεηψλ λα αλαζεσξεζεί ε θαηεγνξία ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 322».
2
 

 

2. Ο εηζαγγειέαο εθεηψλ, αθνχ παξαιάβεη ηα έγγξαθα ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 314, αλ δελ αζθήζεθε έθεζε θαηά ηνπ 

βνπιεχκαηνο, ειέγρεη κέζα ζε ηξεηο εκέξεο ηελ θαηεγνξία
.
 αλ δηαπηζηψζεη 

φηη δελ ππάξρεη θαθνχξγεκα ή φηη ζην θαθνχξγεκα δελ δφζεθε ν 

ραξαθηεξηζκφο πνπ έπξεπε ή φηη ε θαηεγνξία δελ είλαη γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν βάζηκε ή δελ απνδείρζεθε αθφκα φζν ήηαλ αλαγθαίν ή φηη ην 

δηθαζηήξην ζην νπνίν παξαπέκθζεθε ν θαηεγνξνχκελνο δελ είλαη αξκφδην, 

εηζάγεη ηελ ππφζεζε κε αηηηνινγεκέλε πξφηαζή ηνπ ζην ζπκβνχιην ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηψλ.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 316, φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1649/1986 (Α΄- 149), ηίζεηαη 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 317 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  318. 

 

Γηθαηνδνζία ηνπ ζπκβνπιίνπ εθεηώλ. 

 

Σν ζπκβνχιην εθεηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 317 έρεη ην 

δηθαίσκα λα δηαηάζζεη φ,ηη θαη ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ  θαηά ηα 

άξζξα 309 έσο θαη 315. Ζ εμνπζία απηή ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ εθεηψλ δελ 

πεξηνξίδεηαη θαζφινπ, αθφκε θαη φηαλ αζρνιείηαη κε ηελ ππφζεζε χζηεξα 

απφ έθεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.  

 

Άξζξν  319. 

 

Γηαηάμεηο ηνπ βνπιεύκαηνο ησλ εθεηώλ. 

 

1. Αλ ην ζπκβνχιην απνθαλζεί λα κε γίλεη θαηεγνξία ή λα παχζεη 

νξηζηηθά ή πξνζσξηλά ε πνηληθή δίσμε ή λα θεξπρζεί απαξάδεθηε, 

δηαηάζζεη ζπγρξφλσο ηελ θαηάξγεζε ηνπ εληάικαηνο ζχιιεςεο ή 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο πνπ έρεη εθδνζεί θαη ηελ απφιπζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ.  

 

2. Αλ έρεη δηαηαρζεί ζπλέρηζε ηεο αλάθξηζεο, ν εηζαγγειέαο εθεηψλ 

ζηέιλεη ρσξίο αλαβνιή ηα έγγξαθα ζηνλ αξκφδην αλαθξηηή ηνπ 

πιεκκειεηνδηθείνπ ή ζηνλ εθέηε ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί κε βνχιεπκα ε 

ζπλέρηζε ηεο αλάθξηζεο. Αθνχ γίλεη ε αλάθξηζε, ην ζπκβνχιην εθεηψλ 

απνθαζίδεη θαηά ην άξζξν 318, θαη φηαλ αθφκε πεξηιακβάλεηαη ζηε δίσμε 

θαη πξφζσπν γηα ην νπνίν δελ είρε θξίλεη ην πξσηφδηθν ζπκβνχιην.  

 

3. Αλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο γηα λα ππνζηεξηρζεί ε θαηεγνξία 

θαη ραξαθηεξίδεηαη ζσζηά ε πξάμε, επηθπξψλεηαη ην βνχιεπκα ηνπ 

ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία.  

 

4. Αλ κφλν ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πξάμεο ήηαλ ιαλζαζκέλνο, δίλεηαη 

ζσζηά ν ραξαθηεξηζκφο ζην βνχιεπκα πνπ εθδίδεηαη.  

 

5. Σν βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ εθεηψλ πνπ εθδφζεθε θαηά ηηο παξ. 

3 θαη 4 επηδίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ν λφκνο ζηνλ θαηεγνξνχκελν 

θαη ζηνπο ππφινηπνπο δηαδίθνπο κε ηε θξνληίδα ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ ή 

πιεκκειεηνδηθψλ. Μφιηο θαηαζηεί ακεηάθιεην ην βνχιεπκα, γίλεηαη ε 

θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαηά ηα άξζξα 321 θ.ε. 
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Σ Δ Σ Α Ρ Σ Ο    Β Η Β Λ Η Ο 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Σ Μ Ζ Μ Α  

 

ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Άξζξν  320. 

 

«Οξηζκόο δηθαζίκνπ θαη θιήηεπζε ζην αθξναηήξην».
1
 

 

«1. Ο νξηζκφο δηθαζίκνπ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηεγνξνπκέλσλ πνπ 

θξαηνχληαη πξνζσξηλά γίλεηαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα».
1
 

 

«2».
1
 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 244, 245 ζηνηρ. α΄ θαη 308 παξ. 

3 ν θαηεγνξνχκελνο θιεηεχεηαη ζην αθξναηήξην κε θιεηήξην ζέζπηζκα, 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 314 θαη 315 παξ. 3 θαη 4 κε θιήζε. Με 

ηνλ ίδην ηξφπν θιεηεχεηαη θαη ν αζηηθψο ππεχζπλνο (άξζξν 89). «Σν 

θιεηήξην ζέζπηζκα θαη ε θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζπληάζζνληαη ζε 

δχν αληίηππα. Σν έλα επηδίδεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ην άιιν 

επηζπλάπηεηαη ζηε δηθνγξαθία θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο».
2 

 

«3».
1
 Μεηά ηελ επίδνζε ηεο θιήζεο ή ηνπ θιεηήξηνπ ζεζπίζκαηνο ν 

εηζαγγειέαο δελ κπνξεί λα απνζχξεη ηελ ππφζεζε απφ ηε δηθάζηκν πνπ 

νξίζηεθε
.
 εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 169 παξ. 2 θαη 323. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ο ηίηινο θαη ε παξ. 1 πξνζηέζεθαλ ζην άξζξν 320 κε ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996       

(Α΄- 104). Με ηελ ίδηα δηάηαμε, νη ινηπέο παξάγξαθνη ηνπ ηδίνπ άξζξνπ αλαξηζκήζεθαλ, αληίζηνηρα, ζε 

παξ. 2 θαη 3. εκεηψλεηαη φηη, ζην άξζξν απηφ είρε πξνζηεζεί παξ. 3 κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.1738/1987 (Α΄- 200), ε νπνία θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41).   

 

 
2
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 320 (φπσο απηή αλαξηζκήζεθε κε 

ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996, Α΄- 104), κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1941/1991      

(Α΄- 41).  
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Άξζξν  321. 

 

Πεξηερόκελν ηνπ θιεηήξηνπ ζεζπίζκαηνο θαη ηεο θιήζεο. 

 

1. Σν θιεηήξην ζέζπηζκα πξέπεη λα πεξηέρεη: α) ην νλνκαηεπψλπκν 

θαη, αλ ππάξρεη αλάγθε, θαη άιια ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ
.
 β) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν 

θαιείηαη
.
 γ) ηε ρξνλνινγία, ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαη ηελ ψξα πνπ 

πξέπεη λα εκθαληζηεί
.
 δ) ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία 

θαηεγνξείηαη θαη κλεία ηνπ άξζξνπ ηνπ πνηληθνχ λφκνπ πνπ ηελ πξνβιέπεη
.
 

θαη «ε) ηνλ αξηζκφ ηνπ, ηελ επίζεκε ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

εηζαγγειέα, ηνπ δεκφζηνπ θαηήγνξνπ ή ηνπ πηαηζκαηνδίθε (άξζξ. 27 παξ. 

2), πνπ εμέδσζε ην ζέζπηζκα. Σα ίδηα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηέρεη θαη ην 

θιεηήξην ζέζπηζκα, πνπ επηδίδεηαη ζηνλ αζηηθψο ππεχζπλν (άξζξν 89)».
1
 

 

2. Ζ θιήζε γηα ηελ εκθάληζε (άξζξν 320) σο πξνο ηελ αμηφπνηλε 

πξάμε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα
.
 θαηά ηα ινηπά 

πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη φζα θαη ην θιεηήξην ζέζπηζκα.  

 

3. Αληίγξαθν ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο ή ηεο θιήζεο πξέπεη λα 

επηδίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα.  

 

4. Ζ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 επηβάιιεηαη κε πνηλή 

αθπξφηεηαο ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο θαη ηεο θιήζεο.  

 

«5. Ζ έιιεηςε ζηνηρείνπ ηνπ θχξνπο ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο ή 

ηεο θιήζεσο απνδεηθλχεηαη απφ ην θιεηήξην ζέζπηζκα ή ηελ θιήζε πνπ 

επηδφζεθε ζηνλ θαηεγνξνχκελν ή απφ ην ππάξρνλ ζηε δηθνγξαθία 

αληίηππφ ηνπο θαη ζε έιιεηςή ηνπ απφ ην απνδεηθηηθφ επηδφζεσο».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 321 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41).  
2
 Ζ παξ. 5 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 321 κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41).  
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Άξζξν   322. 

Πξνζθπγή θαηά ηεο απεπζείαο θιήζεο. 

Ο θαηεγνξνχκελνο πνπ θιεηεχζεθε απεπζείαο κε θιεηήξην 

ζέζπηζκα ζην αθξναηήξην ηνπ ηξηκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ έρεη δηθαίσκα, 

αθνχ ελεκεξσζεί γηα ηελ πξναλάθξηζε, λα πξνζθχγεη ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα εθεηψλ κέζα ζε «δέθα»
1
 εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηνπ 

θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο
.
 ε πξνζεζκία δελ παξεθηείλεηαη εμαηηίαο ηεο 

απφζηαζεο
.
 γη’ απηή ηελ πξνζθπγή ζπληάζζεηαη έθζεζε ελψπηνλ ηνπ 

γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο πξσηνδηθψλ ή ηνπ γξακκαηέα ηνπ 

εηξελνδηθείνπ ηεο δηακνλήο ηνπ, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ην αλαθέξεη 

ηειεγξαθηθά ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ππνβάιινληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε. «Ο πξνζθεχγσλ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ».
2
 «ε 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθπγή αζθείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο, θαηαηίζεηαη κφλν έλα παξάβνιν».
3
 «Σν χςνο ηνπ πνζνχ 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Αλ δελ θαηαηεζεί 

ην παξάβνιν, ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε απφ ηνλ 

εηζαγγειέα εθεηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν εηζαγγειέαο εθεηψλ θάλεη δεθηή 

ηελ πξνζθπγή δηαηάζζεη θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ 

θαηαζέζαληα απηφ».
2
  

2. Ο εηζαγγειέαο ησλ εθεηψλ έρεη ππνρξέσζε λα απνθαζίζεη κέζα 

ζε «δέθα»
 1

 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζα θηάζεη ζ’ απηφλ ε έθζεζε πξνζθπγήο, 

απνξξίπηνληαο ηελ πξνζθπγή ή δηαηάζζνληαο πξναλάθξηζε ή θαη 

ζπκπιήξσζε ηεο πξναλάθξηζεο πνπ πξνεγήζεθε, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο νπνίαο ν εηζαγγειέαο εθεηψλ ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή ή δηαηάζζεη 

ηελ ππνβνιή ηεο ππφζεζεο ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην. Μπνξεί επίζεο λα 

δηαηάμεη ηελ ελέξγεηα θπξίαο αλάθξηζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο 

εθαξκφδνληαη φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 308 παξ.3, ρσξίο λα 

επηηξέπεηαη φκσο λέα πξνζθπγή. Ζ δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ πνπ 

απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή επηδίδεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 155 θ.ε.
. 
αλ απφ ηελ επίδνζε έσο ηε δηθάζηκν πνπ νξίζηεθε αξρηθά 

κεζνιαβεί ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο πξνζεζκίαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

θιήηεπζε, ν θαηεγνξνχκελνο έρεη ππνρξέσζε λα εκθαληζηεί ζ’ απηήλ γηα 

λα δηθαζηεί ρσξίο άιιε θιήηεπζε. 
                                                           
1
 Με ην άξζξν 6  παξ. 1 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173) νξίδεηαη φηη :  

  «1. Οη πξνζεζκίεο ησλ ηξηψλ εκεξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 322 παξ. 1, 2, εδάθ. 1 θαη παξ. 3 

εδάθ. 2 ηνπ Κ.Π.Γ. κεηαβάιινληαη ζε πξνζεζκίεο 10 εκεξψλ».   
 

2
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 322 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 33 

ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).   
3
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 322 κε  ηελ παξ. 2Β ηνπ άξζξνπ 93 

ηνπ λ.4139/2013 (Α΄- 74).  
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 «3. Ο θαηεγνξνχκελνο πνπ θιεηεχζεθε κε θιεηήξην ζέζπηζκα 

απεπζείαο ζην αθξναηήξην ηνπ ηξηκεινχο εθεηείνπ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε 

ηεο πεξίπησζεο 6 ηνπ άξζξνπ 111έρεη δηθαίσκα, αθνχ ελεκεξσζεί γηα ηελ 

πξναλάθξηζε, λα πξνζθχγεη ζην αξκφδην ζπκβνχιην εθεηψλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1».
 1

 Ζ πξνζθπγή ππνβάιιεηαη 

ζηα φξγαλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα παξάγξαθν ή ζην γξακκαηέα ηεο 

εηζαγγειίαο εθεηψλ. Σν ζπκβνχιην εθεηψλ έρεη ππνρξέσζε λα απνθαζίζεη 

κέζα ζε «δέθα»
2
 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ππνβιήζεθε ε έθζεζε πξνζθπγήο 

καδί κε ηε ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, απνξξίπηνληαο ηελ 

πξνζθπγή ή δηαηάζζνληαο πξναλάθξηζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξναλάθξηζεο 

πνπ πξνεγήζεθε ή ηελ ελέξγεηα θχξηαο αλάθξηζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ νπνίσλ ην ίδην ζπκβνχιην, αθνχ επαλεηζαρζεί ζ’ απηφ ε ππφζεζε απφ 

ηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή ή απνθαίλεηαη φηη δελ 

πξέπεη λα γίλεη θαηεγνξία ή παχεη νξηζηηθά ηελ πνηληθή δίσμε. Σν 

ζπκβνχιην απνθαζίδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ. Σν βνχιεπκα ηνπ 

ζπκβνπιίνπ εθεηψλ πνπ απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή επηδίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 155 θ.ε. ζηνλ θαηεγνξνχκελν
.
 αλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ 

βνπιεχκαηνο έσο ηε δηθάζηκν πνπ νξίζηεθε αξρηθά κεζνιαβεί 

ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίζηεθε γηα θιήηεπζε, ν 

θαηεγνξνχκελνο έρεη ππνρξέσζε λα εκθαληζηεί θαηά ηε δηθάζηκν απηή γηα 

λα δηθαζηεί ρσξίο άιιε θιήηεπζε.  

 

Άξζξν  323. 

 

Αλάθιεζε ηεο εηζαγσγήο πνπ έγηλε κε απεπζείαο θιήζε. 

 

Χζφηνπ αξρίζεη ε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην, ν εηζαγγειέαο 

πιεκκειεηνδηθψλ κπνξεί λα απνζχξεη ηελ ππφζεζε θαη λα δηαηάμεη θχξηα 

αλάθξηζε, αλ, απφ ιφγνπο πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηά ηελ απεπζείαο θιήζε 

ζην αθξναηήξην θαη δίλνπλ βαξχηεξν ραξαθηήξα ζην πιεκκέιεκα, θξίλεη 

φηη επηβάιιεηαη λα γίλεη θχξηα αλάθξηζε.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 322, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ.1653/1986 (Α΄- 173), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3904/2010 (Α΄- 218).   
2
 Με ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173) νξίδεηαη φηη :  

  «1. Οη πξνζεζκίεο ησλ ηξηψλ εκεξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 322 παξ. 1, 2, εδάθ. 1 θαη παξ. 3 

εδάθ. 2 ηνπ Κ.Π.Γ. κεηαβάιινληαη ζε πξνζεζκίεο 10 εκεξψλ».   
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Άξζξν  324. 

 

Δμαηξέζεηο. 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 322 δελ εθαξκφδνληαη αλ ε πξνζθπγή 

αζθήζεθε εθπξφζεζκα ή αλ απαγνξεχεηαη κε εηδηθή δηάηαμε
.
 αλ εθείλνο 

πνπ αζθεί ηελ πξνζθπγή έρεη αληηξξήζεηο, κπνξεί λα ηηο πξνβάιεη κφλν 

ζην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη
.
 αλ ην δηθαζηήξην δερηεί ηηο αληηξξήζεηο, 

θεξχζζεη απαξάδεθηε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο, σζφηνπ απνθαλζεί γηα 

ηελ πξνζθπγή ν εηζαγγειέαο εθεηψλ.  

 

Άξζξν  325. 

 

Παξακνλή ησλ δηθνγξαθηώλ ζηα γξαθεία. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα επηδνζεί ζηνλ θαηεγνξνχκελν ην θιεηήξην 

ζέζπηζκα ή ε θιήζε γηα ηελ εκθάληζε νη δηθνγξαθίεο θαη ηα πεηζηήξηα 

πξέπεη λα παξακέλνπλ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο ζην νηθείν δηθαζηηθφ 

γξαθείν. Ο παξαβάηεο ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά.  

 

Άξζξν  326. 

 

Γλσζηνπνίεζε ησλ καξηύξσλ. 

 

1. Ο αξκφδηνο εηζαγγειέαο πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε επηδίδεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ παξαπέκπεηαη λα 

δηθαζηεί ζε νπνηνδήπνηε πνηληθφ δηθαζηήξην, εθηφο απφ ην 

πηαηζκαηνδηθείν θαη ην κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν, θαηάινγν ησλ 

καξηχξσλ θαηεγνξίαο πνπ ζα εμεηαζηνχλ. Ο θαηάινγνο απηφο κπνξεί λα 

θαηαγξαθεί ζην ζψκα θαη κάιηζηα ζην ηέινο ηνπ θιεηήξηνπ ζεζπίζκαηνο ή 

ηεο θιήζεο γηα εκθάληζε. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 353 παξ. 1 θαη 365 

δελ ρξεηάδεηαη ε επίδνζε θαηαιφγνπ ζχκθσλα κε απηφ ην άξζξν.  

 

2. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη ν πνιηηηθψο ελάγσλ γηα ηνπο 

κάξηπξεο πνπ θιεηεχεη ν ίδηνο.  
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3. Ο θαηεγνξνχκελνο δελ έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 

εηζαγγειέα θαη ζηνπο δηαδίθνπο ηνπο κάξηπξεο πνπ θιεηεχεη. Όηαλ φκσο 

θαηεγνξείηαη γηα πξάμε γηα ηελ νπνία ν λφκνο επηηξέπεη ηελ απφδεημε ηεο 

αιήζεηαο, αλ ζέιεη λα απνδείμεη ηελ αιήζεηα νθείιεη λα ην δειψζεη 

εγγξάθσο θαη ζ’ απηφλ πνπ έθαλε ηελ έγθιεζε θαη ζηνλ εηζαγγειέα
.
 ζηελ 

έγγξαθε απηή δήισζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηαπηφρξνλα, κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, θαη ηνπο κάξηπξεο πνπ ζα εμεηάζεη γηα 

ηελ απφδεημε ηεο αιήζεηαο. Ζ δήισζε επηδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

155 θ.ε. ζηνλ εηζαγγειέα θαη ζ’ απηφλ πνπ έθαλε ηελ έγθιεζε, κε δαπάλε 

εθείλνπ πνπ θάλεη ηε δήισζε, ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε δίθε, 

εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 361.  

 

Άξζξν  327. 

 

Μάξηπξεο πνπ πξέπεη λα θιεηεπζνύλ. 

 

1. Ο εηζαγγειέαο θαη ν δεκφζηνο θαηήγνξνο νθείινπλ λα θιεηεχνπλ 

ζην αθξναηήξην φινπο ηνπο νπζηψδεηο κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη 

ππεξάζπηζεο. Δθηφο απφ ηηο απνδείμεηο πνπ έρνπλ ζπιιεγεί θαηά ηελ 

αλάθξηζε, κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ζην αθξναηήξην λένπο κάξηπξεο θαη 

άιιεο απνδείμεηο.  

 

2. Ο θαηεγνξνχκελνο, εθηφο απφ ηνπο κάξηπξεο πνπ πξνζθαινχληαη 

απφ ηνλ ίδην κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή λα θιεηεχζεη ππνρξεσηηθά έλαλ ηνπιάρηζηνλ κάξηπξα ηεο 

εθινγήο ηνπ αλ θαηεγνξείηαη γηα πιεκκέιεκα, θαη δχν αλ θαηεγνξείηαη γηα 

θαθνχξγεκα. Ζ αίηεζε είλαη απαξάδεθηε, αλ δελ αλαθέξεη ηελ αθξηβή 

δηεχζπλζε ησλ καξηχξσλ πνπ πξνηείλνληαη, θαζψο θαη ην ζέκα γηα ην 

νπνίν θπξίσο ζα γίλεη ε εμέηαζε. Ζ θιήηεπζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, αλ ην 

ζέκα δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηεγνξνχκελε πξάμε «ή αλ ν κάξηπξαο 

θαηνηθεί ή δηακέλεη ζηελ αιινδαπή».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ εληφο εηζαγσγηθψλ θξάζε πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 327 κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.1897/1990 (Α΄- 120).  
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3. Ζ αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ην αξγφηεξν ζε πέληε εκέξεο απφ 

ηελ επίδνζε ηεο θιήζεο ή ηνπ θιεηήξηνπ ζεζπίζκαηνο
.
 δηαθνξεηηθά, είλαη 

απαξάδεθηε
.
 θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληάζζεηαη ζην ίδην έγγξαθν 

έθζεζε γηα ηελ παξάδνζή ηεο. «Ζ θιήηεπζε ησλ καξηχξσλ πνπ 

πξνηείλνληαη κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν δχν εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν 

θαη κε ηειεγξάθεκα, νπφηε επέρεη ζέζε απνδεηθηηθνχ ε βεβαίσζε ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ Ο.Σ.Δ., γηα ηελ θαηάζεζή ηνπ, πνπ γξάθεηαη θάησ απφ ην 

αληίγξαθν ηνπ ηειεγξαθήκαηνο. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δχν 

εκεξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία θαηαζέζεσο ηνπ 

ηειεγξαθήκαηνο». 
1
 

 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 δελ εθαξκφδνληαη φηαλ ν 

θαηεγνξνχκελνο παξαπέκπεηαη ζην κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν.  

 

Άξζξν  328. 

 

Δμέηαζε ησλ καξηύξσλ πνπ έρνπλ θώιπκα λα εκθαληζηνύλ. 

 

Όηαλ ν εηζαγγειέαο ή έλαο δηάδηθνο, αθνχ παξαπεκθζεί ε ππφζεζε 

ζην αθξναηήξην, ζεσξεί φηη εμαηηίαο αζζέλεηαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ 

θσιχκαηνο δελ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηεί ζην δηθαζηήξην κάξηπξαο πνπ 

δελ εμεηάζηεθε ζηελ αλάθξηζε, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή ηνλ πηαηζκαηνδίθε ηελ έλνξθε εμέηαζε ηνπ κάξηπξα. Αλ ε 

αίηεζε γίλεη δεθηή, ε εμέηαζε γίλεηαη ζηνλ ηφπν φπνπ απηφο βξίζθεηαη απφ 

αλαθξηηηθφ ππάιιειν, πνπ ηνλ δηνξίδεη ν δηθαζηήο ν νπνίνο δηέηαμε ηελ 

εμέηαζε
.
 ν δηθαζηήο εηδνπνηεί ηνλ εηζαγγειέα θαη ηνπο δηαδίθνπο λα 

παξαζηνχλ ζηελ εμέηαζε είηε νη ίδηνη είηε εθπξνζσπνχκελνη απφ ζπλήγνξφ 

ηνπο. Ο θαηεγνξνχκελνο, φηαλ βξίζθεηαη ζε πξνζσξηλή θξάηεζε έμσ απφ 

ηνλ ηφπν ηεο εμέηαζεο, δελ πξνζάγεηαη, έρεη φκσο δηθαίσκα λα παξαζηεί 

δηα ζπλεγφξνπ πνπ δηνξίδεη κε απιή επηζηνιή, ηελ νπνία βεβαηψλεη ν 

δηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο φπνπ θξαηείηαη. Ζ έθζεζε γηα ηελ εμέηαζε 

απηή δηαβάδεηαη ζην αθξναηήξην
.
 δηαθνξεηηθά, ε δηαδηθαζία είλαη άθπξε.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 327 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.1897/1990 (Α΄- 120).  

   εκεηψλεηαη φηη ζην άξζξν απηφ είρε πξνζηεζεί παξάγξαθνο 5 κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41), ε νπνία ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88) θαη 

θαηαξγήζεθε κε ην εδάθην ζη΄ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207).  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο   Σ Μ Ζ Μ Α  

 

ΚΤΡΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Θεκειηώδεηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Άξζξν  329. 

 

Αξρή ηεο δεκνζηόηεηαο. 

 

1. Ζ ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην, θαζψο θαη ε απαγγειία ηεο 

απφθαζεο, γίλνληαη δεκφζηα ζε φια ηα πνηληθά δηθαζηήξηα, θαη 

επηηξέπεηαη ζηνλ θαζέλα λα παξαθνινπζεί αλεκπφδηζηα ηηο ζπλεδξηάζεηο. 

Απαγνξεχεηαη φκσο ε παξνπζία ζην αθξναηήξην πξνζψπσλ πνπ θαηά ηελ 

ειεχζεξε θξίζε εθείλνπ πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε δελ ζπκπιήξσζαλ ην 

17
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

 

2. Αλ πξφθεηηαη γηα δίθεο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνζειθχζνπλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αθξναηψλ απφ ην ζπλεζηζκέλν, νη νπνίνη κπνξεί 

εμαηηίαο ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε δίθε λα 

εκπνδίζνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, ν πξφεδξνο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ εηζαγγειέα νξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

αθξναηψλ, νπφηε επηηξέπεηαη ρσξίο δηάθξηζε ε είζνδνο ζηνλ θαζέλα, 

σζφηνπ ζπκπιεξσζεί απηφο ν αξηζκφο. 
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Άξζξν  330. 

 

πδήηεζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ. 

 

«1. Αλ ε δεκνζηφηεηα ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη επηβιαβήο ζηα ρξεζηά 

ήζε ή ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη λα πξνζηαηεπζεί ν ηδησηηθφο ή 

νηθνγελεηαθφο βίνο ησλ δηαδίθσλ, ηδίσο αλ ε δεκνζηφηεηα ζε δίθε 

εγθιεκάησλ θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ηδηαίηεξε ςπρηθή 

ηαιαηπσξία ή ην δηαζπξκφ ηνπ ζχκαηνο θαη κάιηζηα αλειίθνπ, ην 

δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο ή ελφο κέξνπο ηεο ρσξίο 

δεκνζηφηεηα».
1
 

 

2. ΄απηή ηελ πεξίπησζε ην δηθαζηήξην, αθνχ αθνχζεη ηνλ 

εηζαγγειέα ή ην δεκφζην θαηήγνξν θαη ηνπο δηαδίθνπο, νθείιεη λα εθδψζεη 

γηα ην ζέκα απηφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε θαη λα ηελ απαγγείιεη ζε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε. 

 

Άξζξν  331. 

 

Πξνθνξηθόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Ζ δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην γίλεηαη πξνθνξηθά. Γηα ηε ζπδήηεζε 

ζπληάζζνληαη πξαθηηθά, θαη ε απφθαζε απαγγέιιεηαη πξνθνξηθά θαη 

δηαηππψλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 140-144.  

 

Άξζξν  332. 

 

πκπεξηθνξά ηνπ δηθαζηή. 

 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην ν δηθαζηήο δελ 

κεηαρεηξίδεηαη ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δίθε θαηά ηνλ απαζή θαη 

ςχρξαηκν ηξφπν πνπ επηβάιιεηαη, δηαπξάηηεη βαξχ πεηζαξρηθφ παξάπησκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 330 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3090/2002 (Α΄- 329).  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Καζήθνληα θαη δηθαηώκαηα εθείλνπ πνπ δηεπζύλεη ηε ζπδήηεζε. 

 

Άξζξν   333. 

 

Γεληθή δηεύζπλζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

1. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε δίλεη ηελ άδεηα ζηνλ 

εηζαγγειέα ή ζην δεκφζην θαηήγνξν θαη ζηνπο ζπλέδξνπο δηθαζηέο λα 

ππνβάινπλ εξσηήζεηο.  

 

2. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη δίλεη επίζεο ηελ άδεηα ζηνπο δηαδίθνπο, 

φπσο θαη ζηνπο ζπλεγφξνπο ηνπο, λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζηνπο 

εμεηαδφκελνπο κάξηπξεο, πξαγκαηνγλψκνλεο ή ηερληθνχο ζπκβνχινπο, θαη 

δελ επηηξέπεη εξσηήζεηο άζθνπεο ή έμσ απφ ην ζέκα. Γίλεη επίζεο ζ’ 

απηνχο ην ιφγν γηα λα αγνξεχζνπλ ή, φηαλ ην δεηήζνπλ, γηα λα θάλνπλ 

δειψζεηο, αηηήζεηο ή ελζηάζεηο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

ππφζεζε πνπ ζπδεηείηαη, εμεηάδεη ηνπο κάξηπξεο, ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο 

θαη ηνπο αζηηθψο ππεπζχλνπο θαη δεκνζηεχεη ηελ απφθαζε.  

 

3. Όηαλ ιάβεη ην ιφγν ν εηζαγγειέαο ή ν δεκφζηνο θαηήγνξνο ή έλαο 

απφ ηνπο δηαδίθνπο, έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ ην ιφγν θαη νη ππφινηπνη 

δηάδηθνη
.
 ν θαηεγνξνχκελνο ή ν ζπλήγνξφο ηνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

κηινχλ πάληνηε ηειεπηαίνη.  
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Άξζξν  334. 

 

Αλάθιεζε ζηελ ηάμε. 

 

1. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα δηαθφπηεη ηνλ 

εηζαγγειέα θαη ηνπο δηαδίθνπο πνπ έιαβαλ ηνλ ιφγν, φηαλ απνκαθξχλνληαη 

απφ ην ζέκα. πληζηά επίζεο ζηνπο δηαδίθνπο θαη ζηνπο ζπλεγφξνπο λα 

ηεξνχλ ην απαξαίηεην κέηξν ζηηο εθθξάζεηο ηνπο θαη αλαθαιεί ζηελ ηάμε 

φπνηνλ απφ απηνχο ρξεζηκνπνηεί απξεπείο εθθξάζεηο ή επηρεηξεί 

πξνζσπηθέο επηζέζεηο
.
 εμάιινπ ζηνλ εηζαγγειέα ή ζην δεκφζην θαηήγνξν 

κπνξεί λα ππνδεηθλχεη απηφ ην άηνπν. Αλ, παξ’ φια απηά, έλαο απφ ηνπο 

παξαπάλσ επηκέλεη ζε ηέηνηνπο είδνπο εθηξνπή, είλαη δπλαηφ λα ηνπ 

αθαηξέζεη ην ιφγν. 

 

2. Μπνξεί επίζεο λα απνξξίπηεη φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ δελ βνεζνχλ 

θαζφινπ ζηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο θαη πξνθαινχλ άζθνπε παξάηαζε 

ησλ ζπδεηήζεσλ.  

 

Δπαλόξζσζε παξαιείςεσλ. 

 

Άξζξν  335. 

  

Πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην. 

 

1. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε κπνξεί, αλ ην θξίλεη 

δηθαηνινγεκέλν, λα επηηξέςεη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα επαλνξζσζεί 

πξηλ απφ ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θάπνηα παξάιεηςε ζηελ νπνία ππέπεζε 

ν εηζαγγειέαο ή ν δεκφζηνο θαηήγνξνο ή έλαο απφ ηνπο δηαδίθνπο.  

 

2. Δλαληίνλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ πξφεδξν θαηά ηα 

άξζξα 141 παξ. 2, 333, 334, ηεο παξ. 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ θαη ησλ άξζξσλ 

337 παξ. 2 θαη 359 κπνξεί λα αζθεζεί ακέζσο πξνζθπγή ζε νιφθιεξν ην 

δηθαζηήξην.
 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 πνπ είρε πξνζηεζεί ζην άξζξν 335 κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), 

θαηαξγήζεθε κε ην εδάθην δ΄ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207).  
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Άξζξν  336. 

 

Θόξπβνο θαη αλππαθνή. 

 

1. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην 

δεκηνπξγεζεί ζφξπβνο ή εθδεισζεί αλππαθνή ζε κέηξα πνπ 

απνθαζίζηεθαλ ή ζε δηαηαγέο πνπ δφζεθαλ, εθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε 

ζπδήηεζε έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα επηβάιιεη είηε ρξεκαηηθή πνηλή 

200 έσο 2000 δξαρκψλ
1
 είηε απνβνιή απφ ην αθξναηήξην είηε θξάηεζε έσο 

24 σξψλ.  

 

2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη θαηά ηνπ ζπλεγφξνπ πνπ 

δεκηνπξγεί ζφξπβν ή δείρλεη αλππαθνή ζε κέηξα πνπ απνθαζίζηεθαλ κφλν 

ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ «Κψδηθα πεξί δηθεγφξσλ». 

Αλ απαγγειζεί πεηζαξρηθή θαηεγνξία θαηά ηνπ ζπλεγφξνπ, γίλεηαη ακέζσο 

ζχληνκε δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο, γηα λα εηνηκάζεη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ.  

 

3. Σελ αζηπλνκηθή εμνπζία ηεο παξ. 1 ηελ αζθεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαθνπήο ηεο ζπλεδξίαζεο ν εηζαγγειέαο, αλ παξεπξίζθεηαη ζηελ 

αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ.  

 

Άξζξν  337. 

 

ύιιεςε γηα ςεπδνξθία. 

 

1. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο γελλεζεί 

ελαληίνλ ελφο κάξηπξα ππφλνηα ςεπδνξθίαο, εθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε 

ζπδήηεζε κπνξεί κε αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα ή ελφο δηαδίθνπ ή θαη 

απηεπαγγέιησο λα δηαηάμεη λα κελ απνκαθξπλζεί ν κάξηπξαο απηφο απφ ην 

αθξναηήξην σζφηνπ ηειεηψζεη ε ζπδήηεζε.  

 

2. Αλ χζηεξα απφ ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο εθείλνο πνπ ηε δηεχζπλε 

λνκίδεη φηη δελ δηαιχζεθαλ νη ππφλνηεο γηα ςεπδνξθία, δηαηάζζεη ηε 

ζχιιεςε ηνπ ππφπηνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζηνλ εηζαγγειέα
.
 ν 

εηζαγγειέαο κπνξεί λα ηνλ παξαπέκςεη ακέζσο ζην αξκφδην δηθαζηήξην, 

γηα λα δηθαζηεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 417 θ.ε.  

 

 

 

                                                           
1
 Ο ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα απφ δξαρκέο ζε επξψ θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

πξνθχπηνληνο πνζνχ ζε επξψ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 5 ηνπ λ.2943/2001     

(Α΄- 203) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.186312/3-12-2001 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  
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«Άξζξν  338.
1
 

 

Πιαζηόηεηα ηνπ εγγξάθνπ. 

 

1. Αλ θαηά ηελ πνηληθή δίθε πξνζβιεζεί σο πιαζηφ θάπνην έγγξαθν, 

ην δηθαζηήξην εξεπλά θαηά ην δπλαηφ ηε γλεζηφηεηα απηνχ θαη, αλ 

παξνπζηαζζνχλ ελδείμεηο θαηά νξηζκέλνπ πξνζψπνπ, απηφο πνπ δηεπζχλεη 

ηε ζπδήηεζε δηαηάζζεη ηε ζχιιεςε θαη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα. Αλ ε πιαζηνγξαθία απνδίδεηαη ζε νξηζκέλν πξφζσπν, ην 

δηθαζηήξην πξάηηεη φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 38 ρσξίο, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, λα εξεπλήζεη ην βάζηκν ηεο θαηεγνξίαο.  

 

2. Αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ην έγγξαθν είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ απφθαζε ζηελ θχξηα ππφζεζε, ην δηθαζηήξην εξεπλά ζε θάζε 

πεξίπησζε ηε γλεζηφηεηα απηνχ θαη κφλν φηαλ θξίλεη φηη ππάξρνπλ 

βάζηκεο ελδείμεηο φηη είλαη πιαζηφ αλαβάιιεη κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηνπ ηε δίθε σζφηνπ πεξαησζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

πιαζηνγξαθία».  

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 338 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1738/1987 (Α΄- 200).  
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Σ Ρ Η Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην. 

 

Άξζξν  339. 

 

Έλαξμε ηεο εθδίθαζεο. 

 

1. Μφιηο αξρίζεη ε εθδίθαζε νη δηάδηθνη θαη νη ζπλήγνξνί ηνπο, 

θαζψο θαη νη κάξηπξεο πνπ θιεηεχζεθαλ, θάζνληαη ζηηο νξηζκέλεο γη΄ 

απηνχο ζέζεηο ή έδξεο.  

 

2. Οη θαηεγνξνχκελνη πνπ θξαηνχληαη πξνζσξηλά παξίζηαληαη ρσξίο 

ρεηξνπέδεο θαη κφλν θπιάζζνληαη. Όηαλ αξρίζεη ε εθδίθαζε θάζε 

ππφζεζεο, ε ζπδήηεζε εμαθνινπζεί ρσξίο δηαθνπή σζφηνπ απαγγειζεί ε 

απφθαζε. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη δελ κπνξεί λα δηαθφςεη ηε ζπδήηεζε 

παξά κφλν θαηά ηα αλαγθαία δηαιείκκαηα γηα αλαςπρή ησλ δηθαζηψλ, ησλ 

ελφξθσλ, ησλ ζπλεγφξσλ, ησλ καξηχξσλ, ησλ θαηεγνξνπκέλσλ θαη ζε 

φζεο άιιεο πεξηπηψζεηο νξίδεη απηφο ν θψδηθαο.  

 

«Άξζξν  340 

 

1. Ο θαηεγνξνχκελνο νθείιεη λα εκθαλίδεηαη απηνπξνζψπσο ζην 

αθξναηήξην θαηά ηε ζπδήηεζε· κπνξεί επίζεο λα δηνξίδεη δηθεγφξν σο 

ζπλήγνξν γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ. ηα θαθνπξγήκαηα ν πξφεδξνο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ δηνξίδεη ππνρξεσηηθά ζπλήγνξν ζε φζνπο θαηεγνξνχκελνπο 

δελ έρνπλ απφ πίλαθα πνπ θαηαξηίδεη ηνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ. Σελ ίδηα 

ππνρξέσζε έρεη θαη ν δηθαζηήο αλειίθσλ, φηαλ ν αλήιηθνο θαηεγνξείηαη 

γηα πξάμε πνπ αλ ηελ ηεινχζε ελήιηθνο ζα ήηαλ θαθνχξγεκα. Γηα ην 

ζθνπφ απηφλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ δηαθξηβψλεη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ, εάλ νη 

θαηεγνξνχκελνη ζηεξνχληαη ζπλεγφξνπ ππεξάζπηζεο. Οη ππνζέζεηο ζηηο 

νπνίεο δηνξίδεηαη ζπλήγνξνο θαηά ηα παξαπάλσ, εθδηθάδνληαη 

ππνρξεσηηθά ζε ζπλεδξίαζε κεηά απφ δηαθνπή, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια ν δηνξηζζείο ζπλήγνξνο. Ζ δηθάζηκνο κεηά απφ 

ηε δηαθνπή απηή δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) 

εκέξεο.  

Ο ζπλήγνξνο κπνξεί λα δηνξίδεηαη θαη πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ 

ην δεηήζεη ν θαηεγνξνχκελνο, αθφκα θαη κε απιή επηζηνιή πξνο ηνλ 

εηζαγγειέα. Αλ θξαηείηαη ζηηο θπιαθέο, ην αίηεκά ηνπ δηαβηβάδεηαη απφ 

ηνλ δηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Ο εηζαγγειέαο δηνξίδεη 

ζπλήγνξν απφ ηνλ πίλαθα θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηε δηθνγξαθία. 
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Αλ ν θαηεγνξνχκελνο αξλεζεί ηελ ππεξάζπηζή ηνπ απφ ην 

δηνξηζκέλν ζπλήγνξν, ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ δηνξίδεη ζε απηφλ άιιν 

ζπλήγνξν απφ ηνλ ίδην πίλαθα. ε πεξίπησζε λέαο άξλεζεο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ην δηθαζηήξην πξνβαίλεη ζηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο 

ηνπ θαθνπξγήκαηνο ρσξίο δηνξηζκφ ζπλεγφξνπ.  

ε δίθεο γηα θαθνχξγεκα, νη νπνίεο ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο πξφθεηηαη λα έρνπλ καθξά δηάξθεηα, ν πξφεδξνο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ δηνξίδεη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ δελ 

έρεη ζπλήγνξν δχν (2) ή ηξεηο (3) ζπλεγφξνπο απφ ηνλ ίδην πίλαθα. Ο 

θαηεγνξνχκελνο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ππεξάζπηζή ηνπ απφ ην 

ζπλήγνξν ή ηνπο ζπλεγφξνπο πνπ δηνξίζηεθαλ απφ ηνλ πξφεδξν, κπνξεί 

φκσο κε αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην ηελ 

αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ ελφο (1) κφλν ζπλεγφξνπ, νπφηε ε ππεξάζπηζε 

ζπλερίδεηαη απφ ηνπο ινηπνχο, εθφζνλ είραλ δηνξηζηεί πεξηζζφηεξνη απφ 

έλαο.»
1
 

 

«2. ε πηαίζκαηα, πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα επηηξέπεηαη λα 

εθπξνζσπείηαη ν θαηεγνξνχκελνο απφ ζπλήγνξν, ηνλ νπνίν δηνξίδεη κε 

έγγξαθε δήισζή ηνπ. Ζ δήισζε γίλεηαη θαηά ηηο δηαηππψζεηο ηνπ ηξίηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 42 θαη πξέπεη, κε πνηλή 

απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξεη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν θαηεγνξνχκελνο ζεσξείηαη 

παξψλ θαη ν ζπλήγνξφο ηνπ ελεξγεί φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο γη΄ 

απηφλ. Σν δηθαζηήξην ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ 

πξνζσπηθή εκθάληζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, φηαλ θξίλεη φηη απηή είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα βξεζεί ε αιήζεηα. Αλ θαη κεηά ην γεγνλφο απηφ δελ 

εκθαληζηεί ν θαηεγνξνχκελνο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηε βίαηε 

πξνζαγσγή ηνπ, πνπ εθηειείηαη, αλ είλαη δπλαηφ, αθφκα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο».
2
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 340, ε νπνία είρε ζπκπιεξσζεί κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3090/2002 (Α΄-

329) θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3860/2010 (Α΄-111) θαη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

33 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄-51), αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33 ηνπ λ.4356/2015 (Α΄-181). 
2
 Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 340, ε νπνία είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

λ.1653/1986 (Α΄- 173), ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104) θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

24 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄- 140).  
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  «3. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο δελ εκθαληζζεί ή δελ εθπξνζσπείηαη 

λνκίκσο απφ ζπλήγνξν, δηθάδεηαη ζαλ λα ήηαλ παξψλ, εθφζνλ έρεη 

λνκίκσο θιεηεπζεί».
1
 

 

 «4. Ο αηηψλ ηελ αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ αθχξσζε απφθαζεο, 

ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο απφθαζεο ιφγσ αζθεζείζεο εθέζεσο ή 

αλαηξέζεσο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζπλνιηθήο εθηηηέαο πνηλήο κπνξεί λα 

εθπξνζσπεζεί απφ ζπλήγνξν, δηνξηδφκελν θαηά ηνπο φξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 2. Γηα ην παξαδεθηφ ησλ σο άλσ αηηήζεσλ, δελ απαηηείηαη λα  

ππνβιεζεί ν αηηψλ ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο».
2
 

 

Άξζξν 341. 

 

Αίηεζε αθύξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

«1.
 
Αλ ν θαηεγνξνχκελνο πνπ θαηαδηθάζηεθε απφ ιφγνπο αλψηεξεο 

βίαο ή απφ άιια αλππέξβιεηα αίηηα δελ κπφξεζε εγθαίξσο λα 

γλσζηνπνηήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην δηθαζηήξην αλππέξβιεην 

θψιπκα εκθάληζήο ηνπ ζηε δίθε θαη λα δεηήζεη ηελ αλαβνιή ηεο 

ζπδήηεζεο (άξζξν 349), κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα αθχξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ή ηελ 

εθπξνζψπεζή ηνπ απφ ζπλήγνξν. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην γξακκαηέα 

ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο θαη αλαθέξεη ηνπο 

ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή ην αλππέξβιεην θψιπκα. Νέα αίηεζε γηα 

αθχξσζε ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο είλαη απαξάδεθηε ζε νπνηνπζδήπνηε 

ιφγνπο θαη αλ ζηεξίδεηαη».
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξάγξαθνο  3 ηνπ άξζξνπ 340 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3160/2003    

(Α΄- 165).  
2
 Ζ παξάγξαθνο  4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 340 κε ην άξζξν 14 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄- 140).  

3
 Ζ παξάγξαθνο  1 ηνπ άξζξνπ 341 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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2. «Ζ αίηεζε απηή επηηξέπεηαη κφλν γηα πιεκκειήκαηα γηα ηα νπνία 

εθδφζεθε αλέθθιεηε απφθαζε θαη δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο».
1
 «Μπνξεί φκσο ν εηζαγγειέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε 

ηελ απφθαζε, κφιηο ππνβιεζεί ε αίηεζε γηα αθχξσζε, λα δηαηάμεη ηελ 

αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο, σζφηνπ εθδηθαζηεί ε αίηεζε. ε πεξίπησζε κε 

ρνξεγήζεσο ηεο αλαζηνιήο, ν αηηψλ δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην, κέζα ζε δχν κέξεο».
2
 Ζ αίηεζε γηα αθχξσζε εηζάγεηαη, ρσξίο 

λα θιεηεπζεί εθείλνο πνπ ηελ ππέβαιε, ζηελ πξψηε δηθάζηκν ηνπ 

δηθαζηεξίνπ
 
πνπ δίθαζε, ην νπνίν απνθαζίδεη ακεηάθιεηα. Σν δηθαζηήξην 

φκσο είλαη δπλαηφ λα αλαβάιεη ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αίηεζε ζε 

κεηαγελέζηεξε νξηζκέλε δηθάζηκν, αλ πξνβάιινληαη ιφγνη αλψηεξεο βίαο 

ή άιια αλππέξβιεηα αίηηα, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ εθείλνο πνπ ππέβαιε ηελ 

αίηεζε δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο γηα αθχξσζε. 

Αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε, αθπξψλεηαη ε απφθαζε πνπ πξνζβάιιεηαη θαη 

δηαηάζζεηαη ε λέα ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζε ξεηή δηθάζηκν, θαηά ηελ 

νπνία ν θαηεγνξνχκελνο νθείιεη λα πξνζέιζεη ρσξίο λα θιεηεπζεί. Καηά 

ηεο απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη δελ ηνπ επηηξέπεηαη γηα θαλέλα ιφγν αίηεζε 

αθχξσζεο.  

 

Άξζξν  342. 

 

Λήςε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θαηεγνξνύκελνπ. 

 

Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε ξσηά ηνλ θαηεγνξνχκελν γηα ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ηνλ ηφπν γέλλεζεο θαη θαηνηθίαο ηνπ, ηελ ειηθία, ην 

φλνκα ησλ γνλέσλ, ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ παηδηψλ ηνπ, ην επάγγεικα, ηε 

ζξεζθεία θαη, αλ ρξεηάδεηαη, γηα θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα 

θαζνξίζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ζπληζηψληαο ηνπ λα 

πξνζέρεη ηελ θαηεγνξία θαη ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε
.
 παξάιιεια ηνλ 

πιεξνθνξεί φηη έρεη ην δηθαίσκα λα αληηηάμεη ζηελ θαηεγνξία πιήξε 

έθζεζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ, θαζψο θαη λα δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ χζηεξα απφ ηελ εμέηαζε θάζε κάξηπξα ή ηελ έξεπλα νπνηνπδήπνηε 

άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 341 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 15 ηνπ λ.3346/2005        

(Α΄-140).  
2
 Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 341 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41).  
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Άξζξν  343. 

 

Απαγγειία ηεο θαηεγνξίαο. 

 

Μφιηο πάξεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή 

επηηξαπεί ε δηεμαγσγή ηεο δίθεο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ (άξζξ. 340 παξ.2) 

θαη λνκηκνπνηεζνχλ νη ππφινηπνη δηάδηθνη, ν δεκφζηνο θαηήγνξνο ή ν 

εηζαγγειέαο απαγγέιιεη κε ζπλνπηηθή αθξίβεηα ηελ θαηεγνξία
.
 θαηφπηλ 

εθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε δεηεί απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξάμε γηα ηελ νπνία θαηεγνξείηαη, ππελζπκίδνληάο 

ηνπ ηαπηφρξνλα φηη ζα απνινγεζεί αθνχ ηειεηψζεη ε απνδεηθηηθή 

δηαδηθαζία. Όηαλ γίλνπλ απηά, εθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε δηαβάδεη 

δπλαηά ηνλ θαηάινγν ησλ καξηχξσλ πνπ θιεηεχζεθαλ θαη ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ. Καηφπηλ ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη γηα ηπρφλ 

πεξηπηψζεηο ζπλάθεηαο ή ζπλαηηηφηεηαο ή ρσξηζκνχ ηεο δίθεο ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 128-131. 

 

Άξζξν  344. 

 

Απνρώξεζε ηνπ θαηεγνξνύκελνπ. 

 

1. Ζ απνρψξεζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο 

δελ θσιχεη θαζφινπ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο. «Δπηηξέπεηαη φκσο ζην 

ζπλήγνξν ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα παξαζηεί αληί γη’ απηφλ· ην δηθαζηήξην 

κπνξεί λα δηαηάμεη ή ηελ αλαβνιή ηεο δίθεο ή ηελ δηαθνπή ηεο γηα νθηψ ην 

πνιχ εκέξεο».
1
 ε δίθεο γηα θαθνχξγεκα ν πξφεδξνο πξέπεη  πάληνηε λα 

δηνξίζεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ απνρψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

ζπλήγνξν γηα λα παξίζηαηαη αληί γη΄απηφλ ζηε δίθε, αλ απνρψξεζε θαη ν 

ζπλήγνξφο ηνπ πνπ είρε αξρηθά δηνξηζηεί. 

 

2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί πάλησο λα απαγνξεχζεη ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν πνπ δελ θξαηείηαη πξνζσξηλά, λα απνκαθξπλζεί  απφ ην 

αθξναηήξην, σζφηνπ απαγγειζεί ε απφθαζε.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 344 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

26 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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«Άξζξν  345.
1
 

 

Αλάθιεζε ηεο πξνζσξηλήο απόιπζεο. 

 

……………………………………………………………………………» 

 

Άξζξν  346. 

 

Άξλεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα εκθαληζηεί. 

 

«Αλ ν θαηεγνξνχκελνο πνπ θξαηείηαη πξνζσξηλά δελ κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζην δηθαζηήξην εμαηηίαο λφκηκνπ θσιχκαηνο, ην δηθαζηήξην 

είηε αλαβάιιεη ηε δίθε είηε επηηξέπεη ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ απφ ζπλήγνξν πνπ έρεη δηνξηζηεί θαηά ην πξψην εδάθην 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 340 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 501· ε δηάηαμε ηνπ 

ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 344 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο·»
2
 ζηελ 

πεξίπησζε απηή ν θαηεγνξνχκελνο δηθάδεηαη ζαλ λα ήηαλ παξψλ. Αλ δελ 

απνδείμεη ην θψιπκα πνπ επηθαιέζηεθε, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε βίαηε 

πξνζαγσγή ηνπ (άξζξν 340 παξ. 2). Νφκηκν θψιπκα απνηεινχλ νη 

πεξηπηψζεηο αλψηεξεο βίαο ή άιισλ αλππέξβιεησλ αηηίσλ.  

 

Άξζξν  347. 

 

Απνκάθξπλζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ ζνξπβεί. 

 

«1. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο δπζρεξαίλεη ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο, 

δηαηαξάζζνληαο κε απξεπή ζπκπεξηθνξά ηελ ηάμε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη 

επηκέλεη ζ΄απηφ παξά ηε λνπζεζία ηνπ πξνέδξνπ θαη ηελ πξνεηδνπνίεζε 

φηη ζα απνκαθξπλζεί απφ ηε ζπλεδξίαζε, αλ δελ ζπκκνξθσζεί, ην 

δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ πξνζσξηλά ή γηα φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην επηηξέπεη 

ζην ζπλήγνξφ ηνπ λα παξαζηεί γηα εθείλνλ σο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο
.
 

ζηα θαθνπξγήκαηα εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 344. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα 

δηαηαρζεί θαη ε θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ ζνξπβεί (άξζξν 336 

παξ.1)».
3
 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 345 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165). 

2
 Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 346 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3160/2003      

(Α΄- 165). 
3
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 347 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί νπνηεδήπνηε λα δηαηάμεη ηελ επάλνδν ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην, νπφηε ν γξακκαηέαο ηνπ δηαβάδεη 

πεξηιεπηηθά ηα φζα έγηλαλ θαηά ηελ απνπζία ηνπ
.
 ην δηθαζηήξην έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη έηζη, φηαλ πξφθεηηαη λα απνινγεζεί ν 

θαηεγνξνχκελνο. Γελ εκπνδίδεηαη πάλησο λα δηαηάμεη λα απνκαθξπλζεί 

πάιη ν θαηεγνξνχκελνο, αλ εκθαληζηεί ε πεξίπησζε ηεο παξ. 1.  

 

«Άξζξν  348.
1
 

 

Αζζέλεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Αλ εμαηηίαο ζνβαξήο δηαηαξαρήο ηεο πγείαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

γίλεηαη δπζρεξήο ε πεξαηηέξσ παξνπζία ηνπ ζηε δίθε, ην δηθαζηήξην, αθνχ 

δηαπηζησζεί ε θαηάζηαζε απηή κε απηνςία ή βεβαησζεί απφ γηαηξφ, 

δηαηάζζεη ή ηε δηαθνπή ηεο δίθεο γηα νθηψ ην πνιχ εκέξεο ή ηελ αλαβνιή 

ηεο. Μπνξεί επίζεο λα επηηξέςεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν λα εθπξνζσπεζεί 

απφ ην ζπλήγνξφ ηνπ, αλ ην δεηήζεη. Αλ θαη πάιη ππάξρεη ε ίδηα λνζεξή 

θαηάζηαζε ή αλ απηή πνπ εκθαλίζζεθε γηα πξψηε θνξά πξφθεηηαη λα 

δηαξθέζεη επί καθξφ ρξφλν, αθνχ ην γεγνλφο απηφ βεβαησζεί απφ γηαηξφ, 

ην δηθαζηήξην ζπλερίδεη ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο, επηηξέπνληαο ηελ 

εθπξνζψπεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ απφ ην ζπλήγνξφ ηνπ. ηα 

θαθνπξγήκαηα εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 344». 

 

«Άξζξν  349
2
 

 

Αλαβνιή ηεο δίθεο 

 

1. Σν δηθαζηήξην, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα ή θαη 

απηεπαγγέιησο, κπνξεί λα δηαηάμεη κφλν κία θνξά ηελ αλαβνιή ηεο δίθεο 

γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο, κε αίηεκα δε θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο, κία 

κφλν θνξά, γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο ή ιφγνπο αλψηεξεο βίαο.  

2. Ζ αλαβνιή πνπ ρνξεγείηαη κε αίηεκα δηαδίθνπ, γηα ιφγν πνπ 

αθνξά απηφλ ή ην ζπλήγνξφ ηνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο ηξεηο κήλεο 

θαη δηαηάζζεηαη κφλν γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο, νη νπνίνη 

απνδεηθλχνληαη κε έγγξαθν λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ή ιφγνπο αλψηεξεο 

βίαο. Οη ιφγνη απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηελ απφθαζε, ε νπνία πξέπεη λα 

είλαη εηδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα αηηηνινγεκέλε.  

                                                           
1
 Σν άξζξν 348 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 28 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  

2
 Σν άξζξν 349, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173), ην άξζξν 11 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41), ην άξζξν 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207), ην άξζξν 20 ηνπ λ.2331/1995 (Α΄- 173), 

ην άξζξν 7 ηνπ λ.3090/2002 (Α΄- 329), ην άξζξν 29 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), ην άξζξν 7 ηνπ 

λ.3189/2003 (Α΄- 243) θαη ην άξζξν 16 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄- 140),  αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
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«3. Σν δηθαζηήξην πξηλ δηαηάμεη ηελ αλαβνιή ππνρξενχηαη λα 

εξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο δίθεο γηα δεθαπέληε ην πνιχ 

εκέξεο, αηηηνινγψληαο ζπλνπηηθά φηη δελ κπνξεί ν ιφγνο αλαβνιήο λα 

αληηκεησπηζζεί κε δηαθνπή».
1
 

 

«4. Γεχηεξε αλαβνιή κπνξεί λα δνζεί γηα ηνπο ίδηνπο πην πάλσ 

ιφγνπο θαη ζχκθσλα κε ηνπο σο άλσ φξνπο. Κάζε άιιε αλαβνιή 

απαγνξεχεηαη θαη ην δηθαζηήξην κπνξεί κφλν λα δηαηάμεη ηε δηαθνπή ηεο 

δίθεο ή ηεο ζπλεδξίαζεο γηα δεθαπέληε ην πνιχ εκέξεο θαη κέρξη ηξεηο 

θνξέο. Καηά ηε δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο θαηαλέκεη ηηο κε 

εθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο ηνπ πηλαθίνπ ζηηο επφκελεο κεηά δηαθνπή 

ζπλεδξηάζεηο».
2
 

 

5. Ζ αλαβνιή γίλεηαη ζε ξεηή δηθάζηκν, ηελ νπνία ην δηθαζηήξην 

αλαθνηλψλεη ζηνπο παξφληεο δηαδίθνπο, κάξηπξεο θαη πξαγκαηνγλψκνλεο 

θαη ζε απηήλ θιεηεχνληαη κφλν νη απφληεο.  

 

6. Δάλ ν ιφγνο αλαβνιήο αλαγγέιζεθε απφ ζπλήγνξν ή άιιν 

πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ απφληνο δηαδίθνπ θαη ε ζπδήηεζε αλαβιήζεθε 

ζε ξεηή δηθάζηκν, ε πεξί αλαβνιήο απφθαζε επέρεη ζέζε θιεηεχζεψο ηνπ.  

 

7. Ζ απνρή ησλ δηθεγφξσλ απνηειεί ιφγν αλψηεξεο βίαο γηα ηελ 

αλαβνιή θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο άλσ πεξηνξηζκνχο».  

 

«8. …………………………………………………………………».
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 349, ε  νπνία είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4055/2012  

(Α΄- 51),  αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ λ.4139/2013 (Α΄- 74).  
2
 Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 349 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4055/2012  (Α΄- 51).  

3
 Ζ παξ. 8 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 349 κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4055/2012  (Α΄- 51), 

θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.4139/2013 (Α΄- 74).   
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Σ Δ Σ Α Ρ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. 

 

α) Μάξηπξεο  

 

Άξζξν  350. 

 

Απαγόξεπζε επηθνηλσλίαο καξηύξσλ. 

 

1. Πξηλ αθφκα αξρίζεη ε εμέηαζε καξηχξσλ, εθείλνο πνπ δηεπζχλεη 

ηε ζπδήηεζε παξαγγέιιεη ζηνπο κάξηπξεο λα απνρσξήζνπλ ζην δσκάηην 

πνπ είλαη πξννξηζκέλν γη’ απηνχο.  

 

2. Οη κάξηπξεο πξηλ απφ ηελ εμέηαζή ηνπο νθείινπλ λα κελ 

επηθνηλσλνχλ κε θαλέλαλ απφ απηνχο πνπ έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηελ έθβαζε 

ηεο δίθεο, νχηε λα αθνχλ απηά πνπ ιέγνληαη ζηε δηαδηθαζία.  

 

3. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, αλ ην θξίλεη αλαγθαίν, 

δηαηάζζεη ηα πξφζθνξα κέηξα γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε αζέκηηεο 

επηθνηλσλίαο.  

 

Άξζξν  351. 

 

εηξά θαηά ηελ εμέηαζε καξηύξσλ. 

 

1. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε πξνζδηνξίδεη ηε ζεηξά θαηά 

ηελ νπνία ζα εμεηαζηνχλ νη κάξηπξεο θαη ζα ππνβιεζνχλ νη ππφινηπεο 

απνδείμεηο. Ο ίδηνο θξνληίδεη κε επηκέιεηα ψζηε, κε ηε ζεηξά πνπ ζα 

πξνζδηνξηζηεί, λα δηαζαθεληζηνχλ φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξα ηα ζρεηηθά 

κε ηελ πξάμε θαη φια φζα αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία ή ηελ ππεξάζπηζε, λα 

δηαιπζεί θάζε ζχγρπζε θαη λα πξνθχςεη βέβαηε πεπνίζεζε γηα ηε 

δηθαδφκελε θαηεγνξία, ζηεξηγκέλε ζε βάζηκεο απνδείμεηο.  

 

2. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ 

εμέηαζε καξηχξσλ ζε έλαλ απφ ηνπο δηθαζηέο πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

δηθαζηήξην.  
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Άξζξν  352. 

 

Αλαβνιή ηεο δίθεο επεηδή απνπζηάδνπλ κάξηπξεο. 

 

1. Αλ θάπνηνο κάξηπξαο ή πξαγκαηνγλψκνλαο θιεηεχζεθε λφκηκα, 

δελ εκθαλίζηεθε φκσο θαη ε καξηπξία ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ 

αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο, φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

είλαη πεξηζζφηεξνη έλαο απφ απηνχο, θξαηείηαη πξνζσξηλά, ην δηθαζηήξην 

δηαηάζζεη ππνρξεσηηθά ηε δηαθνπή ηεο δίθεο έσο νθηψ ην πνιχ εκέξεο, 

θαζψο θαη ηελ θαηά ην άξζξν 231 βίαηε πξνζαγσγή ησλ καξηχξσλ ή ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο, κφιηο πξνζαρζνχλ, εθαξκφδεη ηε 

δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.  

 

«2. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο δελ θξαηείηαη 

πξνζσξηλά θαη δελ εκθαλίζηεθε θαηά ηε ζπδήηεζε κάξηπξαο ή 

πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ θιεηεχηεθε ή αλ ζηελ επαλάιεςε ηεο δίθεο πνπ 

δηαθφπεθε ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απνπζηάδνπλ θαη 

πάιη νη ίδηνη κάξηπξεο ή πξαγκαηνγλψκνλεο, επεηδή δελ εθηειέζηεθε ε 

δηαηαγή γηα ηε βίαηε πξνζαγσγή ηνπο, ην δηθαζηήξην, αλ θξίλεη αλαγθαία 

ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ ππφζεζε, ηελ αλαβάιιεη ζε ξεηή 

δηθάζηκν κέζα ζε εμήληα εκέξεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία γηα 

εκθάληζε θαη ε παξέθηαζή ηεο ζπληέκλνληαη ζην κηζφ. Σν ίδην ηζρχεη γηα 

ηε δεχηεξε αλαβνιή ηεο δίθεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Σν δεχηεξν, ην 

ηξίην, ην πέκπην θαη ην έθην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 349 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο».
1
 

 

«3».
2
 Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ρξεηάδνληαη λέεο απνδείμεηο, 

κπνξεί λα αλαβάιεη ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο εθαξκφδνληαο αλάινγα ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 352 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  

2
 Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), νη παξ.3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 352 θαηαξγήζεθαλ 

θαη ε παξ. 4 αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 3.  
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Άξζξν  353. 

 

Πξνζαγσγή ησλ καξηύξσλ. 

 

1. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο 

είλαη δπλαηφ λα πξνζέιζεη κάξηπξαο πνπ δελ θιεηεχζεθε ή ηνπ νπνίνπ ην 

φλνκα δελ γλσζηνπνηήζεθε, θαη ηε καξηπξία ηνπ ηε ζεσξεί αλαγθαία, 

κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ άκεζε εκθάληζε θαη εμέηαζή ηνπ.   

 

2. Σν δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε βίαηε πξνζαγσγή, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 231 παξ. 4, ησλ καξηχξσλ πνπ θιεηεχζεθαλ γηα πξψηε θνξά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, αλ νη κάξηπξεο απηνί θαηνηθνχλ ζηελ έδξα 

ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δελ πξνζέξρνληαη απφ απείζεηα. Μπνξεί αθφκα λα 

δηαηάμεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ πξνζαγσγή ηνπο κε απιή ζπλνδεία
. 
απηφ 

γίλεηαη ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηζηάζεηο ή αλ ππάξρνπλ ιφγνη πνπ 

δείρλνπλ ελδερφκελε απξνζπκία ησλ καξηχξσλ λα εκθαληζηνχλ.  

 

3. Σν δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε βίαηε πξνζαγσγή, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 231 παξ. 4, ησλ καξηχξσλ πνπ θιεηεχζεθαλ εκπξφζεζκα θαη δελ 

εκθαλίζηεθαλ. 

 

«4. Ζ ζπλεδξίαζε κπνξεί λα δηαθνπεί κέρξη δεθαπέληε ην πνιχ 

εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηνχλ ή λα πξνζαρζνχλ νη κάξηπξεο ζ’ 

απηήλ».
1
  

 

Άξζξν  354. 

 

Μάξηπξεο πνπ είλαη αδύλαην λα εκθαληζηνύλ. 

 

Αλ θάπνηνο κάξηπξαο δελ εμεηάζηεθε θαζφινπ θαηά ηελ πξνδηθαζία 

θαη δελ είλαη δπλαηφ ή είλαη πνιχ δχζθνιν λα εκθαληζηεί, ην δηθαζηήξην 

κπνξεί λα αλαζέζεη ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ ή ζε άιιν δηθαζηή ηελ εμέηαζε 

ηνπ κάξηπξα ζηνλ ηφπν φπνπ δηακέλεη ή θαη ζην ζπίηη ηνπ, αλ δηακέλεη 

ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ. ηελ εμέηαζε απηή, πνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

δηαθνπή ηεο δίθεο (άξζξ. 353 παξ. 4), εθαξκφδνληαη φζα νξίδεη ην άξζξν 

328. Ζ θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα δηαβάδεηαη ζην αθξναηήξην
.
 δηαθνξεηηθά 

αθπξψλεηαη ε δηαδηθαζία (άξζξν 365).  

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 353 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  355. 

 

Κιήηεπζε λέσλ καξηύξσλ ππεξάζπηζεο. 

 

Αλ ην δηθαζηήξην αλαβάιεη ηε δίθε γηα ηζρπξφηεξεο απνδείμεηο ή ηε 

δηαθφςεη γηα λα εκθαληζηνχλ λένη κάξηπξεο, νθείιεη λα δηαηάμεη ηελ 

θιήηεπζε θαη ησλ λέσλ καξηχξσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν θαη δελ έρνπλ αθφκε θιεηεπζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 327, 

νπφηε θιεηεχνληαη έλαο κάξηπξαο πξνθεηκέλνπ γηα πιεκκέιεκα ή έσο δχν 

ην πνιχ πξνθεηκέλνπ γηα θαθνχξγεκα. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 327  

εθαξκφδεηαη θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε.  

 

Άξζξν   356. 

 

Γηθαηώκαηα ηνπ εηζαγγειέα θαη ησλ δηαδίθσλ κεηά ηελ αλαβνιή. 

 

Μεηά ηελ αλαβνιή ηεο δίθεο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί έσο ηε λέα δηθάζηκν, θαη ν εηζαγγειέαο θαη νη δηάδηθνη κπνξνχλ 

λα αζθνχλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

325-328 θαηά ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο θχξηαο δηαδηθαζίαο.  

 

Άξζξν  357. 

 

Γηεπθξηλίζεηο θαη εξσηήζεηο ζηνπο κάξηπξεο θαη ζηνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο. 

 

1. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη 

απφ ην κάξηπξα φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζεσξεί ρξήζηκεο γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο. Σν ίδην δηθαίσκα έρνπλ θαη νη άιινη ζχλεδξνη 

δηθαζηέο θαη ν εηζαγγειέαο, ηεξψληαο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 333.  

 

2. Μεηά ηελ εμέηαζε ηνπ κάξηπξα κπνξνχλ επίζεο νη ίδηνη λα 

απεπζχλνπλ θαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο.  
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3. Ο θαηεγνξνχκελνο θαη νη άιινη δηάδηθνη, θαζψο θαη νη ζπλήγνξνί 

ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ απεπζείαο ζην κάξηπξα ή ηνλ 

πξαγκαηνγλψκνλα ή ηνλ ηερληθφ ζχκβνπιν ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ηηο 

εξσηήζεηο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο.  

 

4. Χο πξνο ηα άιια ζεκεία ηεο εμέηαζεο ησλ καξηχξσλ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 210 έσο θαη 227. Όηαλ έλαο 

κάξηπξαο εμεηάδεηαη ζην αθξναηήξην, ε θαηάζεζή ηνπ πνπ είρε δνζεί θαηά 

ηελ πξνδηθαζία δελ δηαβάδεηαη. Δπηηξέπεηαη ε αλάγλσζε κφλν πεξηθνπψλ 

ηεο θαηάζεζεο γηα λα βνεζεζεί ε κλήκε ηνπ κάξηπξα ή γηα λα 

επηζεκαλζνχλ αληηθάζεηο ηνπ.  

 

Άξζξν  358.
 1
 

 

Παξαηεξήζεηο ζηηο απνδείμεηο πνπ ελεξγήζεθαλ θαη εξσηήζεηο. 

 

«Μεηά ηελ εμέηαζε θάζε κάξηπξα ν εηζαγγειέαο θαη νη δηάδηθνη 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαθέξνπλ ελαληίνλ ηνπ ή ελαληίνλ ηεο καξηπξίαο 

ηνπ ν,ηηδήπνηε κπνξεί λα θαζνξίζεη αθξηβέζηεξα ηελ αμηνπηζηία ηνπ θαη 

πνπ ζπληείλεη ζηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο.  Μπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε 

δειψζεηο θαη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζέζεηο πνπ έγηλαλ ή ηα 

απνδεηθηηθά κέζα πνπ εμεηάζηεθαλ. Οη θαηά ηα σο άλσ δειψζεηο θαη 

εμεγήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνέδξνπ, ζπλνιηθά 

θαηά νκάδεο ή ζπλαθείο ελφηεηεο ησλ ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ». 

 

«Άξζξν  359.
2
 

 

Απνρώξεζε θαη λέα εμέηαζε καξηύξσλ. 

 

1. Όηαλ ηειεηψζεη ε εμέηαζε ηνπ κάξηπξα, απηφο παξακέλεη ζην 

αθξναηήξην έσο ην ηέινο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ ην 

δηθαζηήξην ηνπ επηηξέςεη λα απνρσξήζεη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ εηζαγγειέα 

θαη ησλ δηαδίθσλ. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε έρεη ην δηθαίσκα κε 

αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα, ησλ δηαδίθσλ ή απηεπαγγέιησο λα δηαηάμεη λα 

απνρσξήζνπλ απφ ην αθξναηήξην κεξηθνί ή φινη νη κάξηπξεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ ή λα εμεηαζηνχλ θαη πάιη κφλνη ή κε ηελ παξνπζία άιισλ 

καξηχξσλ.  

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 358 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.4274/2014 (Α΄-147).  

2
 Σν άξζξν 359 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3849/2010 (Α΄-80).  



ει. 260                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

2. Οη Δηδηθνί Δπηζεσξεηέο θαη νη Δπηζεσξεηέο – Διεγθηέο ηνπ 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη φισλ ησλ σκάησλ ή 

Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Φνξέσλ ηεο  παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ.3074/2002, φηαλ εμεηάδνληαη σο κάξηπξεο ζην αθξναηήξην, 

απνρσξνχλ κφιηο νινθιεξσζεί ε εμέηαζή ηνπο, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην κε 

εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ δηαηάμεη λα παξακείλνπλ κέρξη ην 

ηέινο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο». 

 

Άξζξν  360. 

 

Απνκάθξπλζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

1. Αλ ην δηθαζηήξην πείζεηαη φηη ε παξνπζία ελφο θαηεγνξνπκέλνπ 

ζα εκπφδηδε ηελ εηιηθξηλή θαηάζεζε θάπνηνπ κάξηπξα ή 

ζπγθαηεγνξνπκέλνπ, κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα δηαηάμεη ηελ πξνζσξηλή 

απνκάθξπλζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ απφ ην αθξναηήξην
.
 παξακέλεη φκσο 

πάληνηε ν ζπλήγνξφο ηνπ. ηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ επαλέξρεηαη ζην 

αθξναηήξην ν πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ιεπηνκεξψο φ,ηη έγηλε θαη εηπψζεθε 

θαηά ην ρξφλν ηεο απνπζίαο ηνπ
.
 δηαθνξεηηθά αθπξψλεηαη ε δηαδηθαζία.  

 

2. Ζ παξαπάλσ δηάηαμε δελ έρεη εθαξκνγή ζηα κνλνκειή 

πιεκκειεηνδηθεία θαη ηα πηαηζκαηνδηθεία.  

 

Άξζξν   361. 

 

Πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηνπ κάξηπξα. 

 

Ζ εμχβξηζε ή ε δπζθήκεζε ηνπ κάξηπξα κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ εηζαγγειέα θαη κε πξνθνξηθή αίηεζε εθείλνπ πνπ πξνζβιήζεθε, λα 

εηζαρζεί ακέζσο ζην δηθαζηήξην πνπ ζπλεδξηάδεη (άξζξν 116) γηα λα 

δηθαζηεί θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη ζηα απηφθσξα. Γηα ηελ 

εμχβξηζε ή δπζθήκεζε απηή, αλ ε πξάμε ζπλνδεχηεθε κε ζφξπβν, εθηφο 

απφ ηελ θχξηα πνηλή επηβάιιεηαη θαη ε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 336. Αλ ν ππαίηηνο δεηήζεη λα απνδείμεη ηελ αιήζεηα, φπνπ 

απηφ επηηξέπεηαη, ε δίθε ηνπ αλαβάιιεηαη γηα ηελ επφκελε εκέξα, νπφηε 

ζα δηεμαρζεί ε απφδεημε, θαη ν ππαίηηνο δηθάδεηαη ρσξίο λα θιεηεπζεί ζαλ 

λα ήηαλ παξψλ. Ζ παξάιεηςε εηζαγσγήο ηεο θαηεγνξίαο γηα εμχβξηζε ή 

δπζθήκεζε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη ζηα απηφθσξα 

δελ απνθιείεη ηελ πεξαηηέξσ δίσμε θαηά ηελ θνηλή δηαδηθαζία. Αλ ε πξάμε 

ηειέζηεθε απφ ζπλήγνξν, δελ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν απηφ.  
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β) Πξαγκαηνγλσκνζύλε θαη απηνςία. 

 

Άξζξν  362. 

 

Πξαγκαηνγλώκνλεο. 

 

1. Αθνχ εμεηαζηνχλ νη κάξηπξεο, δηαβάδνληαη νη εθζέζεηο ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη ησλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ. Αλ θιεζνχλ ζην 

αθξναηήξην απφ ηνλ εηζαγγειέα εθείλνη πνπ έθαλαλ ηελ 

πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα λα ηελ αλαπηχμνπλ πξνθνξηθά, ε αλάπηπμε απηή 

γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ αλάγλσζε ηεο γλσκνδφηεζεο θαη νη 

πξαγκαηνγλψκνλεο πεξηνξίδνληαη, φπσο θαη νη θαηά ηελ πξνδηθαζία 

ηερληθνί ζχκβνπινη, πνπ θιεηεχνληαη ηαπηφρξνλα απφ ηνλ εηζαγγειέα, ζην 

λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο απεπζχλνληαη. Αλ θιήζεθαλ απηνί 

γηα πξψηε θνξά ζην αθξναηήξην θαη εκθαλίζηεθαλ, κπνξνχλ λα θιεζνχλ 

απφ ην δηάδηθν ζχκθσλα κε ηα άξζξα 204-207 ηερληθνί ζχκβνπινη, φρη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο, νη νπνίνη πεξηνξίδνληαη επίζεο 

ζηελ έθζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο θαη ζηνπο νπζηψδεηο ιφγνπο πνπ ηα 

ζηεξίδνπλ, θαζψο θαη ζηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηνπο 

ππνβάιινληαη (άξζξν 208).  

 

2. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο θαη νη δηεξκελείο δίλνπλ πξηλ απφ ηελ 

εμέηαζή ηνπο ηνλ φξθν πνπ δηαηππψλεηαη ζηα άξζξα 194 θαη 236 κε 

παξάιεηςε ηνπ φξνπ ηεο κπζηηθφηεηαο. Οη ηερληθνί ζχκβνπινη δελ 

νξθίδνληαη.  

 

3. Αλ δηαηαρζεί ε δηεμαγσγή πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ην δηθαζηήξην 

έρεη ππνρξέσζε λα δηνξίζεη σο εηζεγεηή κέινο ηνπ δηθαζηεξίνπ ή 

αλαθξηηηθφ ππάιιειν γηα λα δηεμαρζεί ε πξαγκαηνγλσκνζχλε ελψπηφλ ηνπ 

(άξζξν 196).  
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Άξζξν  363. 

 

Απηνςία. 

 

Αλ αλαβιεζεί ε ππφζεζε γηα λα γίλεη απηνςία, είλαη φκσο δχζθνιν 

λα κεηαβεί επηηφπνπ νιφθιεξν ην δηθαζηήξην, ε ελέξγεηα ηεο απηνςίαο 

είλαη δπλαηφ λα αλαηεζεί ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ δηθαζηεξίνπ
.
 αλ 

πξφθεηηαη γηα ηφπν πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

κπνξεί λα αλαηεζεί θαη ζε θάπνηνλ αλαθξηηηθφ ππάιιειν πνπ εδξεχεη ζηνλ 

ηφπν απηφ.  

 

γ) Έγγξαθα. 

 

Άξζξν   364. 

 

Αλάγλσζε ησλ εγγξάθσλ. 

 

«1. ην αθξναηήξην δηαβάδνληαη νη εθζέζεηο ησλ αλαθξηηηθψλ 

ππαιιήισλ, πνπ ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο, θαζψο 

θαη ηα ππφινηπα έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ ακθηζβεηήζεθε ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ 

αλάγλσζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ ζην αθξναηήξην γίλεηαη κφλν σο πξνο ηα 

νπζηψδε θαη ζεκαληηθά, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνέδξνπ, ζεκεία ηνπο. Καηά 

ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ πξνέδξνπ κπνξεί λ΄αζθεζεί ακέζσο πξνζθπγή 

ζε νιφθιεξν ην Γηθαζηήξην. Αλ ρξεηάδεηαη θάπνηνο απφ ηνπο κάξηπξεο ή 

ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο λα αλαγλσξίζεη έλα έγγξαθν ή πεηζηήξην, ν 

πξφεδξνο ην επηδεηθλχεη ζε απηφλ».
1
  

 

2. Γηαβάδνληαη επίζεο ηα πξαθηηθά ηεο ίδηαο πνηληθήο δίθεο πνπ είρε 

αλαβιεζεί. Δπίζεο ηα έγγξαθα απφ άιιε πνηληθή ή πνιηηηθή δίθε, ζηελ 

νπνία εθδφζεθε ακεηάθιεηε απφθαζε, αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε 

αλάγλσζε απηή είλαη ρξήζηκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 364 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.4274/2014 (Α΄- 147).  
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Άξζξν  365. 

 

Αλάγλσζε έλνξθσλ θαηαζέζεσλ. 

 

1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηε ε εκθάληζε ελφο κάξηπξα ζην 

αθξναηήξην εμαηηίαο ζαλάηνπ, γήξαηνο, καθξάο θαη ζνβαξήο αζζέλεηαο, 

δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ ή άιινπ εμαηξεηηθά ζνβαξνχ θσιχκαηνο (άξζξν 

219 παξ. 2) ή ζε φζεο άιιεο πεξηπηψζεηο νξίδεη ν λφκνο, δηαβάδεηαη ζην 

αθξναηήξην, αλ ππνβιεζεί αίηεζε, ε έλνξθε θαηάζεζή ηνπ πνπ δφζεθε 

ζηελ πξνδηθαζία
.
 δηαθνξεηηθά αθπξψλεηαη ε δηαδηθαζία. ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο κπνξεί ην δηθαζηήξην λα δηαηάμεη φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

354.  

 

«2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα απαιιάμεη κάξηπξα πνπ θιεηεχζεθε εθ 

παξαδξνκήο». 
1
 

 

 

δ) Δμέηαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηνπ αζηηθώο ππεπζύλνπ. 

 

Άξζξν  366. 

 

Απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

1. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαιεί ηνλ θαηεγνξνχκελν λα 

απνινγεζεί γηα ηελ θαηεγνξία πνπ ηνπ απνδίδεηαη. Καηά ηελ απνινγία ηνπ 

ν θαηεγνξνχκελνο πξέπεη λα κε δηαθφπηεηαη, εθηφο αλ επηκέλεη λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ην ζέκα, θαη λα κελ εκπνδίδεηαη ζηελ αθήγεζε 

πεξηζηαηηθψλ πνπ απνθξνχνπλ ηελ θαηεγνξία. Αθνχ ηειεηψζεη ε 

απνινγία, κπνξνχλ λα γίλνπλ εξσηήζεηο ζηνλ θαηεγνξνχκελν απφ εθείλνλ 

πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, ηνλ εηζαγγειέα ή ην δεκφζην θαηήγνξν θαη 

ηνπο δηθαζηέο. Οη ππφινηπνη δηάδηθνη, θαζψο θαη νη ζπλήγνξνί ηνπο, 

επηηξέπεηαη λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζηνλ θαηεγνξνχκελν κφλν κε ηε 

κεζνιάβεζε εθείλνπ πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 2 πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 365 κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), ηίζεηαη 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207).  
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2. Αλ φζα εθζέηεη ν θαηεγνξνχκελνο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ 

κέξεη δηαθνξεηηθά απφ φζα ν ίδηνο εμέζεζε ζηελ πξνδηθαζία, είλαη δπλαηφ 

λα ηνπ δηαβαζηνχλ νη αληίζεηεο πεξηθνπέο ηεο απνινγίαο ηνπ θαηά ηελ 

αλάθξηζε.  

 

3. Ο θαηεγνξνχκελνο κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο λα 

ζπλελλνείηαη κε ην ζπλήγνξφ ηνπ, φρη φκσο πξνθεηκέλνπ λα δψζεη 

απάληεζε ζε εξψηεζε. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο αξλεζεί λα απνινγεζεί ή λα 

απαληήζεη ζε εξψηεζε, απηφ αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.  

 

Άξζξν  367. 

 

Δμέηαζε ηνπ αζηηθώο ππεπζύλνπ. 

 

Μεηά ηελ απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ εθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε 

ζπδήηεζε εμεηάδεη ηνλ αζηηθψο ππεχζπλν, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ν εηζαγγειέαο, νη  δηθαζηέο θαη νη δηάδηθνη.  

 

Άξζξν 368. 

 

πκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο. 

 

Αθνχ απνινγεζεί ν θαηεγνξνχκελνο θαη εμεηαζηεί ν αζηηθψο 

ππεχζπλνο, εθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε ξσηάεη ηνλ εηζαγγειέα θαη 

ηνπο δηαδίθνπο, ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ην άξζξν 333, αλ έρνπλ αλάγθε 

απφ θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε ή δηεπθξίληζε
. 
θαηφπηλ θεξχζζεη ηε 

ιήμε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζην 

πηαηζκαηνδηθείν.  
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Π Δ Μ Π Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Ση αθνινπζεί ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία 

 

Άξζξν  369. 

 

Αγνξεύζεηο. 

 

1. Όηαλ ηειεηψζεη ε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, εθείλνο πνπ δηεπζχλεη 

ηε ζπδήηεζε δίλεη ην ιφγν ζηνλ εηζαγγειέα ή ζηνπο εηζαγγειείο (άξζξ. 32 

παξ. 2), έπεηηα ζηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα, ν νπνίνο πξέπεη λα αλαπηχμεη 

ζπγρξφλσο θαη ην ζέκα πνπ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηνπ, δελ κπνξεί φκσο λα 

επεθηαζεί ζην ζέκα ηεο πνηλήο πνπ πξέπεη λα επηβιεζεί, χζηεξα ζηνλ 

αζηηθψο ππεχζπλν θαη ηέινο δίλεη ην ιφγν ζηνλ θαηεγνξνχκελν.  

 

2. Γηθαίσκα δεπηεξνινγίαο έρεη κφλν έλαο εηζαγγειέαο θαη ν 

θαηεγνξνχκελνο ή έλαο ζπλήγνξφο ηνπ. Ζ δεπηεξνινγία πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ απφθξνπζε αληίζεησλ επηρεηξεκάησλ θαη δελ κπνξεί λα 

δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ κηζή ψξα. ηε δεπηεξνινγία έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα απαληήζνπλ ν εηζαγγειέαο θαη νη δηάδηθνη.  

 

3. Ο θαηεγνξνχκελνο ή ν ζπλήγνξφο ηνπ έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα 

λα κηιήζεη ηειεπηαίνο.  

 

Άξζξν  370. 

 

Πσο ηειεηώλεη ε πνηληθή δίθε. 

 

Ζ πνηληθή δίθε ηειεηψλεη: α) κε ηελ θαηαδίθε ή ηελ αζψσζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ
. 
β) κε ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο πνηληθήο δίσμεο, φηαλ έρεη 

γίλεη παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα ηεο έγθιεζεο ή φηαλ έρεη γίλεη αλάθιεζή 

ηεο ή φηαλ έρεη ακλεζηεπζεί ε πξάμε ή έρεη παξαγξαθεί ην αμηφπνηλφ ηεο ή 

φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο  έρεη πεζάλεη
.
 γ) κε ηελ θήξπμε ηεο πνηληθήο 

δίσμεο απαξάδεθηεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δεδηθαζκέλν (άξζξν 

57), ή φηαλ δελ ππάξρεη ε έγθιεζε, αίηεζε ή άδεηα (άξζξα 41 θαη 55) πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε δίσμε.  
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Άξζξν  371. 

 

Καηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ. 

 

1. Οη απνθάζεηο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ δεκνζηεχνληαη ζε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε απφ εθείλνλ πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε κεηά ηελ 

πεξάησζή ηεο θαη πξηλ αξρίζεη ε ζπδήηεζε ηεο επφκελεο ππφζεζεο. Αλ γηα 

εηδηθνχο ιφγνπο επηβάιιεηαη λα επηθπιαρζεί ην δηθαζηήξην λα εθδψζεη ηελ 

απφθαζή ηνπ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, απηφο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί ηελ ψξα πνπ ζα δεκνζηεπζεί ε 

απφθαζε.  

 

2. Οη απνθάζεηο ησλ πνιπκειψλ δηθαζηεξίσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ 

ςήθν ησλ δηθαζηψλ πνπ ζπγθξφηεζαλ ην δηθαζηήξην ζε κπζηηθή 

δηάζθεςε, ζηελ νπνία παξίζηαηαη ν γξακκαηέαο. Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε 

ζπδήηεζε ζπγθεληξψλεη ηηο ςήθνπο, αξρίδνληαο απφ ηνλ θαηψηεξν ζην 

βαζκφ θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη δηθαζηέο είλαη ηζφβαζκνη απφ ην λεφηεξν 

ζην βαζκφ, ελψ ν ίδηνο ςεθίδεη ηειεπηαίνο. Αλ ππάξρεη δηρνγλσκία, 

επηθξαηεί ε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο ελψ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε 

επκελέζηεξε γλψκε γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν. Αλ εθδειψζεθαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν γλψκεο, νη δηθαζηέο πνπ ςήθηζαλ ππέξ ηεο 

δπζκελέζηεξεο γλψκεο γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν ή ππέξ ηεο βαξχηεξεο 

πνηλήο πξνζρσξνχλ ζηε γλψκε εθείλσλ πνπ ςήθηζαλ ππέξ ηεο ακέζσο 

επηφηεξεο, σζφηνπ επηηεπρζεί ε πιεηνςεθία.  

 

3. Πξψηα γίλεηαη ςεθνθνξία γηα ηελ ελνρή ή ηελ αζσφηεηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηελ πξάμε πνπ ηνπ απνδίδεηαη, φπσο απηή πξνέθπςε 

απφ ηελ θχξηα δηαδηθαζία θαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πξάμεο. Αθνχ 

θεξπρζεί έλνρνο ν θαηεγνξνχκελνο, γίλεηαη ακέζσο θαηφπηλ ζπδήηεζε γηα 

ηελ πνηλή πνπ ζα πξέπεη λα επηβιεζεί θαη ελδερνκέλσο γηα ηα κέηξα 

αζθάιεηαο θαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο.  
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4. Σν δηθαζηήξην αθαηξεί απφ ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε ην ρξφλν 

ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα. Αλ ην δηθαζηήξην παξέιεηςε λα ηνλ 

αθαηξέζεη ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, κπνξεί λα ην πξάμεη θαη κε 

κεηαγελέζηεξε απφθαζή ηνπ, κε αίηεζε ηνπ θαηαδίθνπ  ή  ηνπ  εηζαγγειέα. 

Μπνξεί επίζεο λα δηνξζψζεη ηα ζθάικαηα πνπ έγηλαλ ζηνλ ππνινγηζκφ. 

«Όηαλ ην δηθαζηήξην πνπ επέβαιε ηελ πνηλή είλαη ην κηθηφ νξθσηφ θαη ε 

ζχλνδνο έρεη ιήμεη, αξκφδην γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο είλαη ην ηξηκειέο εθεηείν, ελψ αλ ε απφθαζε είλαη ηνπ κηθηνχ 

νξθσηνχ εθεηείνπ, αξκφδην είλαη ην πεληακειέο Δθεηείν».
1
 Δλαληίνλ ηεο 

απφθαζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο 

επηηξέπεηαη ην έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο.  

 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηεγνξνχκελνο αζσψζεθε εθαξκφδεηαη 

θαη ην άξζξν 71.  

 

Άξζξν  372. 

 

Απνθάζεηο πνπ δεκνζηεύνληαη ζηνλ ηύπν. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο νξίδεη φηη ε δηθαζηηθή απφθαζε πξέπεη 

λα δεκνζηεπηεί ζηνλ ηχπν, ην δηθαζηήξην πξέπεη λα θαζνξίζεη ζηελ ίδηα 

ηελ απφθαζε αλ πξέπεη λα δεκνζηεπηεί νιφθιεξε ή κφλν νξηζκέλα 

ηκήκαηά ηεο θαη ζε πνηα ή πνηεο εθεκεξίδεο.  

 

Άξζξν   373. 

 

Έμνδα. Σύρε ησλ πξαγκάησλ πνπ θαηαζρέζεθαλ. 

 

Με ηελ ηειεησηηθή απφθαζε νη δηάδηθνη πνπ εηηήζεθαλ ζηε δίθε 

θαηαδηθάδνληαη ζηα έμνδα (άξζξα 581 επ.)
. 

κε ηελ ίδηα απφθαζε ην 

δηθαζηήξην δηαηάζζεη λα απνδνζνχλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηα πξάγκαηα πνπ 

αθαηξέζεθαλ θαη ηα πεηζηήξηα, φζα θαηαζρέζεθαλ ή παξαδφζεθαλ θαηά 

ηελ αλάθξηζε θαη δελ έγηλε άξζε ηεο θαηάζρεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 268
. 
δηαηάζζεη επίζεο ηε δήκεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξέπεη λα 

δεκεπηνχλ
.
 ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 310 παξ. 2.  

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 371 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ.1649/1986 (Α΄- 149).  

  

 



ει. 268                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Σ Ρ Η Σ Ο   Σ Μ Ζ Μ Α  

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

ην πιεκκειεηνδηθείν. 

 

«Άξζξν  374.
1
 

 

Αξηζκόο, ζεηξά θαη θαηαλνκή ησλ ππνζέζεσλ ζην πιεκκειεηνδηθείν. 

 

1. ε θάζε δηθάζηκν πξνζδηνξίδνληαη γηα εθδίθαζε κέρξη ηξηάληα 

ππνζέζεηο, αλ πξφθεηηαη γηα ην ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν, ή κέρξη εμήληα 

αλ πξφθεηηαη γηα ην κνλνκειέο. Ο αξηζκφο απηφο κπνξεί λα απμεζεί αλ ν 

εηζαγγειέαο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ην δηθαζηήξην, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, θξίλεη φηη φιεο νη 

ππνζέζεηο κπνξνχλ λα πεξαησζνχλ εληφο ηεο εκέξαο.  

 

2. Ο εηζαγγειέαο, φηαλ πξνζδηνξίδεη ηηο ππνζέζεηο θάζε δηθαζίκνπ 

ηηο θαηαλέκεη ζε ηξία κέξε, αθνχ πάληνηε ιάβεη ππφςε ηνπ ην ρξφλν 

ηειέζεσο ηεο πξάμεσο. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηηο ππνζέζεηο, πνπ 

επίθεηηαη ε παξαγξαθή ηνπο, θαζψο θαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ν 

θαηεγνξνχκελνο θξαηείηαη πξνζσξηλά γηα ηε δηθαδφκελε ππφζεζε, ην 

δεχηεξν εθείλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαβνιή θαη ην ηξίην ηηο ινηπέο 

ππνζέζεηο, εθηφο αλ ν εηζαγγειέαο κε δηάηαμή ηνπ θξίλεη δηαθνξεηηθά.  

 

3. Σξεηο ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε, ν 

γξακκαηέαο ηεο εηζαγγειίαο αλαξηά, ζηνλ πξνο ηνχην ρψξν ηεο 

εηζαγγειίαο, αληίγξαθν ηεο ζεηξάο ησλ ππνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ην 

έθζεκα, ζεκεηψλνληαο θαη ην ρξφλν πνπ ζα εθδηθαζηνχλ. Ζ ζεηξά ηνπ 

εθζέκαηνο δελ κπνξεί λα αιιάμεη παξά κφλν κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

πνπ δεκνζηεχεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη αθνξά ππφζεζε 

ζηελ νπνία φινη νη δηάδηθνη είλαη παξφληεο. Μπνξεί φκσο ην δηθαζηήξην, 

κε απφθαζή ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξηάζεσο, λα κεηαζέζεη ηε 

ζπδήηεζε γηα νξηζκέλε ππφζεζε ζε επφκελν αξηζκφ ηεο ζεηξάο, χζηεξα 

απφ αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο δηαδίθνπο ή θαη απηεπαγγέιησο γηα 

εμαηξεηηθνχο ιφγνπο». 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 374 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88).  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

ην Δθεηείν. 

 

Άξζξν  375. 

 

«Ηδηαίηεξεο δηθάζηκνη - Γηαθνπή ησλ ζπλεδξηάζεσλ».
1
 

 

«1. ηα ηξηκειή εθεηεία θαθνπξγεκάησλ νξίδνληαη ηδηαίηεξεο θαηά 

κήλα δηθάζηκνη, ζηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ππνζέζεηο κε θαηεγνξνχκελν ή θαηεγνξνπκέλνπο πξνζσξηλά 

θξαηνχκελνπο, θαζψο θαη ππνζέζεηο θνξνινγηθψλ θαθνπξγεκάησλ ηνπ 

λ.2523/1997. ηα Δθεηεία Αζελψλ, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο νη 

ηδηαίηεξεο απηέο δηθάζηκνη, δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξεο απφ ηξεηο θάζε 

κήλα κφλν γηα ηηο ππνζέζεηο κε πξνζσξηλά θξαηνχκελνπο θαη νπσζδήπνηε 

κία γηα ηηο ππνζέζεηο θνξνινγηθψλ θαθνπξγεκάησλ. Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ ηα εθεηεία ζπλεδξηάδνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηθαζηηθψλ δηαθνπψλ, εθηφο απφ ην κήλα Αχγνπζην».
2
  

  

««2».
3
 Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη 

ζην εθεηείν εθηφο απφ ηελ παξ. 1».
3
 

 

««3».
4
 Σν εθεηείν φηαλ δηθάδεη πιεκκειήκαηα κπνξεί λα δηαηάμεη 

κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο έσο δεθαπέληε  

εκέξεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα ην πνιχ εκεξψλ γηα 

αλππέξβιεην θψιπκα πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηε δηαδηθαζία, είηε απφ 

ηελ πιεπξά ησλ δηθαζηψλ είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαδίθσλ ή γηα λα 

πξνζαρζνχλ κε ηε βία νη κάξηπξεο (άξζξν 231 παξ.4)».
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 375 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  

2
 Ζ παξ. 1 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 375 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218), ελψ, κε 

ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, νη πξψελ παξ. 1,2,3 θαη 4 αλαξηζκήζεθαλ ζε 2,3,4 θαη 5, αληίζηνηρα.  
3
 Ζ πξψελ παξ. 1 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 375 κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88) θαη 

αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 2 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄ - 218).  

 
4
 Ζ πξψελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 375 (φπσο αλαξηζκήζεθε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ κε ηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993) αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 32 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165). ηε ζπλέρεηα, 

αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 3  κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄ - 218).  
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4».
1
 ε δίθεο πνπ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα ή αθνξνχλ 

θαθνχξγεκα, ην θάζε δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηαθνπή ηεο δίθεο 

κέρξη 30 εκέξεο θάζε θνξά. ην ρξφλν ηεο δηαθνπήο ηεο δίθεο δελ 

ζπλππνινγίδνληαη νη εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ην δηθαζηήξην δελ ζπλεδξηάδεη 

ιφγσ αξγηψλ, απεξγηψλ, απνρήο ή αλσηέξαο βίαο».
1
 

 

«5».
2
 Αλ ην αλππέξβιεην θψιπκα παξνπζηαζηεί ζην πξφζσπν 

θάπνηνπ δηθαζηή, ην εθεηείν ζηε ζπδήηεζε γηα ηε δηαθνπή ηεο δίθεο 

κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί θαη απφ άιινπο δηθαζηέο πνπ αλαπιεξψλνπλ ηνπο 

θσιπνκέλνπο.  

 

Άξζξν  376. 

 

Απηεπάγγειηνο δηνξηζκόο ζπλεγόξνπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηεγνξία αθνξά θαθνχξγεκα, αλ ν 

θαηεγνξνχκελνο δελ έρεη ζπλήγνξν θαη ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα, ν 

πξφεδξνο δηνξίδεη ζπλήγνξφ ηνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

340 παξ. 1,  θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηε δηθνγξαθία (άξζξ. 325).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ πξψελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 375 (φπσο αλαξηζκήζεθε ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ κε ηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993) αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.1952/1991 (Α΄- 87). ηε ζπλέρεηα, 

αλαξηζκήζεθε ζε παξ. 4 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄ - 218).  

 
2
 Ζ πξψελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 375 αλαξηζκήζεθε σο ηέηνηα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993        

(Α΄- 88) θαη ζηε ζπλέρεηα σο 5 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄ - 218).  
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Σ Ρ Η Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

ηα κεηθηά δηθαζηήξηα. 

 

Άξζξν  377. 

 

Γεληθέο δηαηάμεηο. 

 

1. Σν κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην θαη ην κεηθηφ νξθσηφ εθεηείν 

ζπγθξνηνχληαη θάζε κήλα, εθηφο απφ ηνπο κήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην θαη 

επηέκβξην, θαηά ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπγθξνηεζνχλ κφλν γηα 

εμαηξεηηθνχο ιφγνπο. Ο εηζαγγειέαο εθεηψλ θξίλεη αλ ππάξρνπλ νη 

εμαηξεηηθνί ιφγνη.  

 

2. Ζ ζχλνδνο ηνπ δηθαζηεξίνπ δηαξθεί είθνζη ηέζζεξηο εκέξεο, 

δηαηξείηαη ζε δχν δσδεθαήκεξεο πεξηφδνπο. Ζ ζχλνδνο δελ κπνξεί λα 

παξαηαζεί πέξα απφ ηηο είθνζη ηέζζεξηο εκέξεο. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ εμαθνινπζεί θαη κεηά ηελ εηθνζηή ηέηαξηε εκέξα γηα λα 

ζπλερηζηεί ε εθδίθαζε ππφζεζεο πνπ είρε αξρίζεη πξηλ ιήμεη ε ζχλνδνο.  

 

Άξζξν  378. 

 

1. Κάζε ρξφλν ζηε δηάξθεηα ηνπ επηεκβξίνπ ν εηζαγγειέαο εθεηψλ 

νξίδεη κε δηάηαμε ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη θάζε ζχλνδνο ησλ κεηθηψλ 

νξθσηψλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηνπ  θαη ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, θαζψο θαη 

ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ εθεηείνπ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ ζηνπο επφκελνπο κήλεο 

απφ ηνλ Οθηψβξην έσο θαη ηνλ Ηνχλην. Δπίζεο θάζε ρξφλν κέζα ζηνλ 

Ηνχλην ν εηζαγγειέαο εθεηψλ νξίδεη κε δηάηαμε ηε ζπγθξφηεζε ησλ 

παξαπάλσ δηθαζηεξίσλ γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην, 

αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ εμαηξεηηθνί ιφγνη επηβάιινπλ ηε ζπγθξφηεζή ηνπο 

θαη ζ’ απηνχο ηνπο κήλεο. 

 

2. Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ εηζαγγειέα ησλ εθεηψλ 

ηνηρνθνιινχληαη ζηελ αίζνπζα θάζε κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ θαη 

θάζε κεηθηνχ εθεηείνπ αληίζηνηρα. Ζ δηάηαμε πνπ εθδίδεηαη ηνλ Ηνχλην 

ηνηρνθνιιάηαη κφλν ζηελ αίζνπζα ησλ δηθαζηεξίσλ φπνπ πξφθεηηαη λα 

ζπγθξνηεζνχλ απηά  ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.  
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Άξζξν   379. 

 

Πξνζόληα ελόξθσλ. 

 

1. Ηθαλνί λα εθπιεξψζνπλ θαζήθνληα ελφξθνπ είλαη: α) Γηα ην 

κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην, νη Έιιελεο πνιίηεο θαη ησλ δχν θχισλ πνπ 

θαηνηθνχλ ή δηακέλνπλ κφληκα ζηελ έδξα ηνπ πξσηνδηθείνπ φπνπ 

ζπγθξνηείηαη ην κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 30
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δελ έρνπλ φκσο πεξάζεη ην 70
ν
, έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

απνιπηήξην απφ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε θαη δελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα 

πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. β) Γηα ην κεηθηφ νξθσηφ εθεηείν, νη Έιιελεο 

πνιίηεο θαη ησλ δχν θχισλ πνπ θαηνηθνχλ ή δηακέλνπλ κφληκα ζηελ έδξα 

ηνπ εθεηείνπ, φπνπ ζπγθξνηείηαη ην κεηθηφ νξθσηφ εθεηείν, έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 40
ν
  έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δελ έρνπλ φκσο πεξάζεη ην 

70
ν
, έρνπλ ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην απφ Γπκλάζην παιαηνχ ηχπνπ ή απφ 

Λχθεην θαη δελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Αλ δελ 

ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ελφξθσλ πνπ θαηνηθνχλ ή δηακέλνπλ κφληκα 

ζηελ έδξα ηνπ εθεηείνπ, ζεσξνχληαη ηθαλνί γηα λα εθπιεξψζνπλ ηα 

θαζήθνληα ηνπ ελφξθνπ θαη εθείλνη πνπ θαηνηθνχλ ή δηακέλνπλ κφληκα 

έμσ απφ ηελ έδξα αιιά κέζα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ εθεηείνπ.  

 

2. Θεσξνχληαη φηη θαηνηθνχλ ή δηακέλνπλ κφληκα ζηελ έδξα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη νη δεκφζηνη πνιηηηθνί, δεκνηηθνί ή θνηλνηηθνί ππάιιεινη ή 

ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 

έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ κε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη 

νη ππάιιεινη νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ηξαπεδψλ, 

πνπ ππεξεηνχλ ζηελ έδξα απηνχ ηνπ δηθαζηεξίνπ.  
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Άξζξν   380. 

 

Κσιύκαηα ησλ ελόξθσλ. 

 

1. Γελ κπνξνχλ λα είλαη έλνξθνη: α) ηζνβίσο νη θιεξηθνί θάζε 

ζξεζθεχκαηνο θαη θάζε γεληθά βαζκνχ, θαζψο θαη νη κνλαρνί
.
 β) 

πξνζσξηλά θαη φζν δηαξθεί ε ηδηφηεηά ηνπο ν πξφεδξνο ηεο δεκνθξαηίαο, ν 

πξσζππνπξγφο, νη αληηπξφεδξνη ηεο θπβέξλεζεο, νη ππνπξγνί, νη 

πθππνπξγνί, νη γεληθνί γξακκαηείο ησλ ππνπξγείσλ, νη βνπιεπηέο, νη 

θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ, νη λνκάξρεο, νη δηπισκαηηθνί ππάιιεινη, νη 

ηζφβηνη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θάζε θαηεγνξίαο θαη νη πάξεδξνη, ην θχξην 

πξνζσπηθφ ηνπ λνκηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο, νη δήκαξρνη, νη 

πξφεδξνη θνηλνηήησλ θαη νη ππάιιεινη ηεο γξακκαηείαο φισλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εηζαγγειηψλ.  

 

Άξζξν   381. 

 

Ηζόβηα αληθαλόηεηα. 

 

Γελ είλαη ηζνβίσο ηθαλνί λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπ ελφξθνπ, 

αλεμάξηεηα αλ απνθαηαζηάζεθαλ ή φρη, εθείλνη πνπ θαηαδηθάζηεθαλ 

ακεηάθιεηα γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα απφ δφιν ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπο πάλσ απφ ηξεηο κήλεο.  

 

Άξζξν   382. 

 

Πξνζσξηλή αληθαλόηεηα. 

 

Γελ είλαη πξνζσξηλά ηθαλνί λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ 

ελφξθνπ: 1) εθείλνη πνπ παξαπέκθζεθαλ γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα απφ 

δφιν γηα ην νπνίν ν λφκνο πξνβιέπεη πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

κελψλ
. 
2) εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή αληίιεςε

.
 3) 

εθείλνη πνπ πηψρεπζαλ σζφηνπ απνθαηαζηαζνχλ
.
 4) νη αζζελείο 

δηαλνεηηθά
. 
5) νη ηπθινί θαη νη θσθάιαινη. 
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Άξζξν   383. 

 

Δηήζηνη γεληθνί θαηάινγνη ελόξθσλ. 

 

1. Σν ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ θαη ην ζπκβνχιην ησλ 

εθεηψλ, αθνχ αθνχζνπλ ηνλ εηζαγγειέα πνπ ππεξεηεί ζε θαζέλα απφ απηά, 

θαηαξηίδνπλ έσο ηελ 20ή Απξηιίνπ θάζε έηνπο ηνλ εηήζην θαηάινγν ησλ 

ελφξθσλ γηα ην κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην θαη γηα ην κεηθηφ νξθσηφ 

εθεηείν, αληίζηνηρα, κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 379, 380, 381 θαη 

382.  

 

2. Οη θαηάινγνη ζπληάζζνληαη αιθαβεηηθά θαη πεξηέρνπλ ην 

επψλπκν, ην θχξην φλνκα, ην φλνκα ηνπ παηέξα θαη - πξνθεηκέλνπ γηα 

έγγακε γπλαίθα - ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ηελ ειηθία, ην 

επάγγεικα, ηε δηεχζπλζε θαη ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο. Καηά ηε ζχληαμε 

ησλ θαηαιφγσλ πξνηηκνχληαη πάληνηε εθείλνη πνπ παξέρνπλ ηηο εγγπήζεηο 

ρξεζηφηεηαο, ακεξνιεςίαο, αλεμαξηεζίαο γλψκεο θαη θνηλσληθήο πείξαο, 

θαζψο επίζεο θαη φζνη έρνπλ κφξθσζε αλψηεξε απφ  εθείλε πνπ απαηηεί ν 

λφκνο γηα θάζε θαηάινγν ελφξθσλ.  

 

3. Γηα λα ζπληαρζεί ν θαηάινγνο, νη παξαπάλσ εηζαγγειείο κπνξνχλ 

λα δεηνχλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ λα 

πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ηα αλαθεξφκελα ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απφ 

θάζε δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή, θαζψο θαη απφ θάζε λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

δηαβηβάδνληαη έγθαηξα απφ ηνλ εηζαγγειέα ζην αληίζηνηρν ζπκβνχιην ηεο 

πξψηεο παξαγξάθνπ, ην νπνίν κπνξεί απφ απηά λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ 

θαηάινγν φζα νλφκαηα θξίλεη. Μπνξεί επίζεο θάζε ζπκβνχιην λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηνλ θαηάινγν θαη άιια νλφκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη 

ζηνπο παξαπάλσ θαηαιφγνπο.  

 

«4. Ο θαηάινγνο απνηειείηαη απφ ίζν, θαηά ην δπλαηφλ, αξηζκφ 

νλνκάησλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ. Πεξηέρεη ζπλνιηθά: α) γηα ηελ Αζήλα έσο 

2.400,φρη φκσο ιηγφηεξα απφ 2.000 νλφκαηα, β) γηα ηε Θεζζαινλίθε, 

Πεηξαηά θαη Πάηξα έσο 1.000, φρη φκσο ιηγφηεξα απφ 600 νλφκαηα θαη γ) 

γηα ηηο ππφινηπεο πφιεηο έσο 750, φρη φκσο ιηγφηεξα απφ 150 νλφκαηα».
1
  

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 383 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 147 ηνπ λ.4251/2014 (Α΄- 80).  
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5. Σν αξγφηεξν έσο ην ηέινο Απξηιίνπ ν εηζαγγειέαο ζηέιλεη ζην 

γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ φπνπ ππεξεηεί θαη ζην δήκαξρν ηεο έδξαο ηνπ 

απφ έλα αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ελφξθσλ θαη απφ ηελ πξψηε έσο 

θαη ηε δέθαηε πέκπηε Μαΐνπ νη θαηάινγνη παξακέλνπλ ηνηρνθνιιεκέλνη 

ζηα γξαθεία ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεκαξρείνπ γηα λα ελεκεξψλνληαη νη 

πνιίηεο.  

 

Άξζξν  384. 

 

Αηηήζεηο - ελζηάζεηο θαη εθδίθαζή ηνπο. Οξηζηηθνπνίεζε  

θαηαιόγνπ. 

 

1. Έσο ην ηέινο Μαΐνπ ν εηζαγγειέαο πξσηνδηθψλ, φζνη 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ θαηάινγν, αιιά θαη θάζε πνιίηεο κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ ζην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ αηηήζεηο γηα λα εγγξαθνχλ 

έλνξθνη εθείλνη πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 379 ή 

ελζηάζεηο γηα λα δηαγξαθνχλ φζνη δελ έρνπλ ή έραζαλ ηα πξνζφληα απηά ή 

ππάγνληαη ζε θάπνηαλ απφ ηηο πεξηπηψζεηο θσιχκαηνο ή ηζφβηαο ή 

πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 380, 381 θαη 382 ή 

φζνη έρνπλ άγλσζηε δηακνλή ή είλαη αλχπαξθηα πξφζσπα ή έρνπλ πεζάλεη. 

Οη αηηήζεηο θαη νη ελζηάζεηο γίλνληαη ζην γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο 

πξσηνδηθψλ κε έγγξαθν, πνπ ηνπ παξαδίδεηαη, θαη ηαπηφρξνλα 

ζπληάζζεηαη έθζεζε γηα ηελ εγρείξηζε ηνπ εγγξάθνπ, ή πξνθνξηθά, νπφηε 

ζπληάζζεηαη έθζεζε γηα ηελ πξνθνξηθή αίηεζε ή έλζηαζε, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη απφ εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ή ηελ έλζηαζε, θαζψο 

θαη απφ ην γξακκαηέα, πνπ ηηο ππνβάιιεη ζηνλ εηζαγγειέα ζηνλ νπνίν 

ππεξεηεί.  

 

2. ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ ν εηζαγγειέαο πξσηνδηθψλ 

ππνβάιιεη ζην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ ηηο αηηήζεηο θαη ηηο ελζηάζεηο 

ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ καδί κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ει. 276                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

3. Μέζα ζηνλ ίδην κήλα ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ απνθαίλεηαη 

γηα ηηο αηηήζεηο θαη ηηο ελζηάζεηο κε απφθαζή ηνπ θαη εγγξάθεη απηνχο πνπ 

πξέπεη λα εγγξαθνχλ, δηαγξάθεη απηνχο πνπ πξέπεη λα δηαγξαθνχλ θαη 

θεξχζζεη ηνλ θαηάινγν νξηζηηθφ
.
 ν θαηάινγνο ηζρχεη γηα ην ακέζσο 

επφκελν δηθαζηηθφ έηνο απφ ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ.  

 

4. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαξηηζηεί ή δελ θεξπρζεί 

νξηζηηθφο ν εηήζηνο γεληθφο θαηάινγνο, ηζρχεη ν νξηζηηθφο θαηάινγνο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δηθαζηηθνχ έηνπο. 

 

Άξζξν  385. 

 

Καηάινγνο ησλ ελόξθσλ γηα ηε ζύλνδν. 

 

1. Γέθα πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ αξρίζεη ε κεληαία ζχλνδνο 

ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ην νηθείν ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ, 

αθνχ αθνχζεη ηνλ εηζαγγειέα, κε απφθαζή ηνπ εθιέγεη γη’ απηή ηε ζχλνδν 

απφ ηνλ εηήζην γεληθφ θαηάινγν α) ζηελ Αζήλα 100 ελφξθνπο, β) ζηε 

Θεζζαινλίθε, Πεηξαηά θαη Πάηξα απφ 80 ελφξθνπο θαη γ) ζηηο ππφινηπεο 

πφιεηο απφ 60 ελφξθνπο.  

 

2. Σελ ίδηα εκέξα πνπ εθιέγνληαη νη έλνξθνη θάζε ζπλφδνπ ην 

ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν θιεξψλεη απφ εθείλνπο πνπ εθιέρζεθαλ θαηά 

ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν: α) γηα ην κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην Αζελψλ, 

40 ελφξθνπο, β) γηα ην κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην Θεζ/λίθεο, Πεηξαηά θαη 

Πάηξαο, απφ 36 ελφξθνπο θαη γ) γηα ην κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην ησλ 

άιισλ πφιεσλ απφ 32 ελφξθνπο
.
 ζηελ θιήξσζε είλαη παξψλ θαη ν 

εηζαγγειέαο, θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ. ην πξαθηηθφ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ν θαηάινγνο ησλ ελφξθσλ πνπ θιεξψζεθαλ γηα ηε ζχλνδν, ζηνλ νπνίν 

θαηαρσξίδνληαη ηα νλφκαηα ησλ ελφξθσλ κε ηελ ζεηξά ηεο θιήξσζήο ηνπο 

θαη κε ζεκείσζε ηνπ αξηζκνχ πνπ έρεη θαζέλαο απφ εθείλνπο πνπ 

θιεξψζεθαλ ζηνλ εηήζην γεληθφ θαηάινγν. Οη έλνξθνη πνπ θιεξψζεθαλ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθινγή ησλ ελφξθσλ γηα ηε ζχλνδν ηνπ ακέζσο 

επφκελνπ κήλα.  
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3. Απφ ηνπο ελφξθνπο πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 

θιεξψζεθαλ: α) νη 20 πνπ θιεξψζεθαλ πξψηνη απφ ην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ είλαη νη έλνξθνη ηεο πεξηφδνπ ηνπ πξψηνπ 

δσδεθαεκέξoπ ηεο ζπλφδνπ ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ Αζελψλ, 

θαη νη ππφινηπνη 20 χζηεξα απφ απηνχο είλαη νη έλνξθνη ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

δεχηεξνπ δσδεθαεκέξνπ ηεο ίδηαο ζπλφδνπ, β) νη 18 πξψηνη πνπ 

θιεξψζεθαλ απφ ηα ζπκβνχιηα πιεκκειεηνδηθψλ Θεζ/λίθεο, Πεηξαηά θαη 

Πάηξαο είλαη νη έλνξθνη ηεο πεξηφδνπ ηνπ πξψηνπ δσδεθαεκέξνπ ηεο 

ζπλφδνπ ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ θαζελφο, θαη νη 

ππφινηπνη 18 χζηεξα απφ απηνχο είλαη νη έλνξθνη ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

δεχηεξνπ δσδεθαεκέξνπ ηεο ίδηαο ζπλφδνπ θαη γ) νη 16 πξψηνη πνπ 

θιεξψζεθαλ απφ θάζε ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ ησλ ππφινηπσλ 

πφιεσλ είλαη νη έλνξθνη ηεο πεξηφδνπ ηνπ πξψηνπ δσδεθαεκέξνπ ηεο 

ζπλφδνπ ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ θαζελφο θαη νη 

ππφινηπνη 16 είλαη νη έλνξθνη ηεο πεξηφδνπ ηνπ δεχηεξνπ δσδεθαεκέξνπ 

ηεο ίδηαο ζπλφδνπ.  

 

Άξζξν   386. 

 

Παξάιεηςε εθινγήο θαη θιήξσζεο. 

 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έγηλε απφ θάπνην ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ ή ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν ε εθινγή ή ε θιήξσζε ησλ 

ελφξθσλ γηα θάπνηα ζχλνδν ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν, ηζρχεη γη’ 

απηή ηε ζχλνδν ν θαηάινγνο ησλ ελφξθσλ ηεο πξνεγνχκελεο ζπλφδνπ, γηα 

ηελ νπνία έγηλε θιήξσζε, αθφκε θαη αλ απηή αλήθεη ζην πξνεγνχκελν 

δηθαζηηθφ έηνο
.
 νη έλνξθνη απηνί ζεσξείηαη φηη θιεξψζεθαλ θαη γηα ηε 

ζχλνδν φπνπ έγηλε ε παξάιεηςε, ρσξίο λα ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.  
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Άξζξν   387. 

 

Κιήηεπζε θαη δειώζεηο ησλ ελόξθσλ πνπ θιεξώζεθαλ. 

 

1.  Οη έλνξθνη πνπ θιεξψζεθαλ γηα ηε ζχλνδν θαινχληαη κε θιήζε 

ηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ λα εκθαληζηνχλ ζηνπο ηαθηηθνχο δηθαζηέο ηνπ 

κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη ε ζχλνδνο θαη λα 

εκθαλίδνληαη ζ’ απηνχο γηα λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζε θάζε 

δηθάζηκν ηεο δσδεθαήκεξεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία θιεξψζεθαλ.  

 

2.  Ζ θιήζε επηδίδεηαη ζ’ απηνχο πνπ θιεξψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 παξ. 1-2 πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ αξρίζεη 

ε ζχλνδνο.  

 

3.  Οη έλνξθνη πνπ θιεξψζεθαλ γηα ηε ζχλνδν νθείινπλ πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ λα δειψζνπλ ζηνλ εηζαγγειέα ησλ πξσηνδηθψλ - 

πνπ ηνπο θαιεί γη απηφ ην ζθνπφ - αλ έρνπλ ή έραζαλ ηα θαηά ην άξζξν 

379 πξνζφληα ή αλ ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο θσιχκαηνο ή 

ηζφβηαο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 380, 381 

θαη 382, γηα λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ ελφξθνπ.  

 

4.  Σε δήισζε απηή κπνξνχλ λα ηελ θάλνπλ νη έλνξθνη θαη κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία.  

 

5.  Γηα ηε δήισζε ζπληάζζεηαη έθζεζε, πνπ ηελ ππνγξάθνπλ 

εθείλνο πνπ δειψλεη, ν εηζαγγειέαο θαη ν γξακκαηέαο.  

 

6. Ο έλνξθνο πνπ παξαιείπεη λα θάλεη ηε δήισζε πνπ νθείιεη 

χζηεξα απφ ηελ πξφζθιεζε ηνπ εηζαγγειέα ή απνθξχπηεη ηελ αιήζεηα, είηε 

κε ηε δήισζε απηή είηε κε ηε δήισζε πνπ έθαλε απφ δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ην πνιχ ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή 

πνηλή.  
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Άξζξν  388. 

 

Γηαγξαθή θαη αληηθαηάζηαζε ησλ ελόξθσλ πνπ θιεξώζεθαλ. 

 

1. ηε ζπλεδξίαζε πνπ γίλεηαη ζην αθξναηήξην θαηά ηελ εκέξα πνπ 

αξρίδεη ε ζχλνδνο δηαβάδεηαη ν θαηάινγνο ησλ ελφξθσλ πνπ θιεξψζεθαλ 

γηα ηε ζχλνδν θαη γηα ηηο δχν δσδεθαήκεξεο πεξηφδνπο ηεο ζπλφδνπ. Οη 

ηαθηηθνί δηθαζηέο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ κε ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ δηαηάζζνπλ λα δηαγξαθνχλ εθείλνη απφ ηνπο ελφξθνπο πνπ 

θιεξψζεθαλ γηα ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ ή φηη έραζαλ ηα 

θαηά ην άξζξν 379 πξνζφληα ή φηη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο θσιχκαηνο ή ηζφβηαο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 380, 381 θαη 382, γηα λα εθπιεξψζνπλ ηα 

θαζήθνληα ηνπ ελφξθνπ, ή φηη έρνπλ άγλσζηε δηακνλή ή φηη είλαη 

αλχπαξθηα πξφζσπα ή φηη έρνπλ πεζάλεη
.
 ε δηαηαγή απηή κλεκνλεχεηαη 

ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο. Δπίζεο πξνθεηκέλνπ γηα ηηο δειψζεηο πνπ 

έγηλαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 387 παξ. 3-4, δηαηάζζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν 

λα δηαγξαθνχλ απφ ηνλ ίδην θαηάινγν ηεο ζπλφδνπ εθείλνη πνπ ππέβαιαλ 

απηέο ηηο δειψζεηο, αλ θαη γη’ απηνχο ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο απφ ηνπο 

αλαθεξφκελνπο παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηηο πεξηπηψζεηο 

θσιχκαηνο ή ηζφβηαο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο.  

 

2. Οη ίδηνη ηαθηηθνί δηθαζηέο επζχο κεηά ηε δηαγξαθή θαη ζηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε θιεξψλνπλ απφ εθείλνπο ηνπο ελφξθνπο πνπ εθιέρζεθαλ γηα 

ηε ζχλνδν ζχκθσλα κε ην άξζξν 385 παξ. 1 ίζνλ αξηζκφ άιισλ ελφξθσλ 

αληίζηνηρα κε εθείλνπο πνπ δηαγξάθεθαλ
.
 νη έλνξθνη απηνί αληηθαζηζηνχλ 

εθείλνπο πνπ δηαγξάθεθαλ θαη παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπο κε ηνλ ίδην αξηζκφ 

θιήξσζεο πνπ είραλ νη δηαγξακκέλνη
.
 γηα φια απηά γίλεηαη αλαθνξά ζην 

πξαθηηθφ. Οη έλνξθνη πνπ θιεξψζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν εηδνπνηνχληαη 

ακέζσο φηη νθείινπλ λα εκθαλίδνληαη ζηνπο ηαθηηθνχο δηθαζηέο ηνπ 

κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ζηηο επφκελεο χζηεξα απφ ηελ θιήξσζή 

ηνπο δηθάζηκνπο ηεο δσδεθαήκεξεο πεξηφδνπ πνπ θιεξψζεθαλ γηα λα 

εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο
.
 ε εηδνπνίεζε γίλεηαη κε επίδνζε ζ’ 

απηνχο θιήζεο ηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ.  
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3. Όια φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ 

θαζψο θαη ζηηο παξαγξάθνπο 3,4,5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 387, εθαξκφδνληαη 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ, αλ ζ’ απηή εκθαληζηνχλ δπζθνιίεο σο 

πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα απηά.  

 

Άξζξν  389. 

 

Απαιιαγή από ηα ηέιε. 

 

πληάζζνληαη αηειψο φιεο νη αηηήζεηο, ελζηάζεηο θαη εθζέζεηο γηα 

εγγξαθή ή δηαγξαθή ελφξθσλ θαηά ην άξζξν 384 παξ. 2, θαζψο θαη 

δειψζεηο θαη εθζέζεηο γηα ηα πξνζφληα, θσιχκαηα, ή ηελ ηζφβηα ή ηελ 

πξνζσξηλή αληθαλφηεηα ησλ ελφξθσλ θαηά ην άξζξν 387 παξ. 3,4,5 θαη 6, 

φπσο επίζεο θαη ηα ζρεηηθά κε απηά πξαθηηθά πνπ γίλνληαη θαηά ην άξζξν 

388 παξ. 1 θαη 2.  

 

Άξζξν   390. 

 

Ακθηβνιίεο γηα ηελ ηαπηόηεηα ησλ ελόξθσλ πνπ θιεξώζεθαλ. 

 

1. Κάζε ακθηβνιία ή ακθηζβήηεζε γηα ηελ ηαπηφηεηα ελφξθνπ πνπ 

θιεξψζεθε γηα ηε ζχλνδν κπνξεί λα πξνβιεζεί ζηνπο ηαθηηθνχο δηθαζηέο 

ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ κφλν θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ ελφξθσλ είηε ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη ε ζχλνδνο είηε ηελ 

εκέξα ηεο δηθαζίκνπ
.
 ζηε δεχηεξε φκσο πεξίπησζε, θαηά ηελ αλάγλσζε 

πνπ γίλεηαη γηα λα ζπκπιεξσζνχλ ηα νλφκαηα θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ 

θιεξσηίδα κφιηο εθθσλεζεί ην φλνκα ηνπ ελφξθνπ θαη πξηλ δηαβαζηεί ην 

επφκελν φλνκα
. 

δηαθνξεηηθά θαιχπηεηαη θάζε αθπξφηεηα πνπ πξνθχπηεη 

απφ απηφ ην ιφγν.  

 

2. Αλ νη ηαθηηθνί δηθαζηέο απνθαλζνχλ φηη εθείλνο πνπ 

πξνζθιήζεθε ή εκθαλίζηεθε δελ είλαη ν έλνξθνο πνπ θιεξψζεθε, θαζψο 

θαη φηη ν έλνξθνο πνπ θιεξψζεθε δελ έρεη ή έραζε ηα θαηά ην άξζξν 379 

πξνζφληα ή φηη ππάγεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο θσιχκαηνο ή 

ηζφβηαο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 380,381 

θαη 382, ή φηη έρεη άγλσζηε δηακνλή ή φηη είλαη αλχπαξθην πξφζσπν ή φηη 

έρεη πεζάλεη, δηαηάζζνπλ λα δηαγξαθεί απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ελφξθσλ ηεο 

ζπλφδνπ. Καηφπηλ εθαξκφδνληαη φζα νξίδεη ην άξζξν 388 παξ. 2.  
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Άξζξν   391. 

 

Δπαθόινπζα από ηελ απνπζία ελόξθσλ - Πνηλή ησλ ιηπελόξθσλ. 

 

1. Οη έλνξθνη πνπ θιεξψζεθαλ γηα ηε ζχλνδν, αλ θιεηεχζεθαλ θαηά 

ην άξζξν 387 παξ. 1 θαη 2, νθείινπλ λα εκθαλίδνληαη ζηνπο ηαθηηθνχο 

δηθαζηέο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη ε 

ζχλνδνο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηθάζηκν ηεο δσδεθαήκεξεο πεξηφδνπ 

γηα ηελ νπνία θιεξψζεθαλ, γηα λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Σελ 

ίδηα ππνρξέσζε έρεη ζε θάζε δηθάζηκν ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία 

θιεξψζεθε, θαη θάζε έλνξθνο πνπ έρεη θιεξσζεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη 

φπνηνλ δηαγξάθεθε, αλ εηδνπνηήζεθε ζρεηηθά θαηά ην άξζξν 388 παξ. 2.  

 

«2. Οη έλνξθνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλ 

απνπζηάδνπλ ρσξίο λφκηκν ιφγν, ηηκσξνχληαη κε απφθαζε ησλ ηαθηηθψλ 

δηθαζηψλ ακέζσο κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ελφξθσλ κε 

ρξεκαηηθή πνηλή 20.000 έσο 40.000 δξαρκψλ (59-118 επξψ)
1
. 

Σηκσξνχληαη επίζεο γηα θάζε λέα απνπζία ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο 

δσδεθαήκεξεο πεξηφδνπ κε ρξεκαηηθή πνηλή 30.000 έσο 60.000 δξαρκψλ 

(88-176 επξψ)».
1
  

 

3. Νφκηκνη ιφγνη απνπζίαο ζεσξνχληαη: α) αζζέλεηα ηνπ ελφξθνπ ή 

κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα εκθαληζηεί 

πξνζσπηθά θαη βεβαηψλεηαη κε ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ
.
 β) έθηαθηε δεκφζηα 

ππεξεζία, πνπ βεβαηψλεηαη επίζεκα θαη αηηηνινγεκέλα απφ ηελ 

πξντζηακέλε αξρή
.
 γ) ζπνπδαίνη θαη εηδηθψο θάζε θνξά δηαπηζησκέλνη 

ιφγνη, πνπ έθαλαλ αδχλαηε ηελ πξνζσπηθή εκθάληζε ηνπ ελφξθνπ.  

 

4. Οη ηαθηηθνί δηθαζηέο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ, αλ ε 

απνπζία ησλ ελφξθσλ θάλεη αδχλαηε ηελ θιήξσζε γηα ηε ζχλζεζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, κπνξνχλ λα δηαηάζζνπλ ηε βίαηε πξνζαγσγή ηνπο θαζψο θαη 

ηε δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο θαηά ην άξζξν 402, γηα λα εθηειεζηεί ε βίαηε 

πξνζαγσγή
.
 απηφ κπνξεί λα γίλεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ εθαξκνζηνχλ νη 

πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 392.  

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 391 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41).  

Πεξαηηέξσ, ν ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα απφ δξαρκέο ζε επξψ θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

πξνθχπηνληνο πνζνχ ζε επξψ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 5 ηνπ λ.2943/2001     

(Α΄- 203) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.186312/3-12-2001 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  
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5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, θαζψο θαη ηνπ 

άξζξνπ 392 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη αλ, ρσξίο λα ππάξρεη πεξίπησζε 

αλψηεξεο βίαο, ν έλνξθνο πνπ θιεξψζεθε απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο ή δελ επέζηξεςε χζηεξα απφ δηαθνπή ηεο.  

 

Άξζξν  392. 

 

Αίηεζε αθύξσζεο από ηνπο ελόξθνπο πνπ ηηκσξήζεθαλ. 

 

1. Οη απνθάζεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ πνηλή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη 

κέζα ζε πέληε εκέξεο
.
 ν γξακκαηέαο ζηέιλεη αληίγξαθά ηνπο ην αξγφηεξν 

ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, θαη, 

αλ πξφθεηηαη γηα δηθαζηήξην έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ εθεηείνπ, ζηνλ 

εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ. Ο εηζαγγειέαο θξνληίδεη ηελ ίδηα εκέξα λα 

επηδνζεί ζ’ εθείλνλ πνπ ηηκσξήζεθε ε απφθαζε είηε κε δηθαζηηθφ 

επηκειεηή είηε κε επηκειεηή ησλ δηθαζηεξίσλ. Αλ ε επίδνζε γίλεηαη έμσ 

απφ ηελ πφιε φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην δηθαζηήξην, ή έμσ απφ ηνπο 

ζπλνηθηζκνχο ή ηα πξνάζηηά ηεο, είλαη δπλαηφ λα δνζεί παξαγγειία γη’ 

απηήλ θαη ζε θάζε φξγαλν ηεο δεκφζηαο δχλακεο, αλ δελ ππάξρεη 

επηκειεηήο ή απνπζηάδεη ή έρεη θψιπκα.  

 

2. Αλ ν έλνξθνο πνπ ηηκσξήζεθε είρε λφκηκν ιφγν λα απνπζηάζεη, 

απφ αλψηεξε φκσο βία ή αλππέξβιεηα αίηηα δελ κπφξεζε λα ηνλ 

γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ηαθηηθνχο δηθαζηέο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ 

δηθαζηεξίνπ ηελ εκέξα πνπ απνπζίαδε, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα 

αθχξσζε ηεο απφθαζεο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηφηε πνπ έγηλε ε επίδνζε
.
 ε 

αίηεζε παξαδίδεηαη ζην γξακκαηέα ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ, ν 

νπνίνο ζπληάζζεη έθζεζε γηα απηήλ. Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη εηδηθά 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην ιφγν ηεο απνπζίαο, θαζψο θαη ηα πεξηζηαηηθά 

εμαηηίαο ησλ νπνίσλ δελ έγηλε δπλαηφ λα γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα
. 
ε αίηεζε 

θαηαρσξίδεηαη ακέζσο απφ ην γξακκαηέα ζην νηθείν βηβιίν θαη ζηέιλεηαη 

ζηνλ εηζαγγειέα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.  

 

3. Αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ε ππνβνιή αίηεζεο γηα 

αθχξσζε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  
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4. Ο εηζαγγειέαο εηζάγεη ηελ αίηεζε ζε επφκελε ζχλνδν, φζν ην 

δπλαηφ πην ζχληνκα, χζηεξα φκσο απφ πξνεγνχκελε θιήηεπζε εθείλνπ 

πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε. Ζ θιήζε επηδίδεηαη νθηψ εκέξεο ηνπιάρηζηνλ 

πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε
.
 ε πξνζεζκία απηή γηα εκθάληζε δελ παξεθηείλεηαη 

εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο.  

 

5. Οη ηαθηηθνί δηθαζηέο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ 

απνθαίλνληαη ακεηάθιεηα σο πξνο ηελ αίηεζε. Δθείλνο πνπ ππέβαιε ηελ 

αίηεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εκθαληζηεί ν ίδηνο ή λα παξαζηεί δηα 

πιεξεμνπζίνπ, ν νπνίνο έρεη εηδηθή εληνιή κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 

Γηαθνξεηηθά ε αίηεζε απνξξίπηεηαη σο αλππνζηήξηθηε. Αλ ε αίηεζε γίλεη 

ηππηθά δεθηή θαη θξηζεί βάζηκε ζηελ νπζία, αθπξψλεηαη ε απφθαζε πνπ 

πξνζβάιιεηαη κε απηήλ.  

 

Άξζξν  393. 

 

Άδεηεο απνπζίαο ησλ ελόξθσλ. 

 

1. Με αίηεζε ηνπ ελφξθνπ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ λα 

ηνπ δνζεί άδεηα απνπζίαο. 

 

2. Ζ άδεηα δίλεηαη κε απφθαζε ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηψλ ηνπ κεηθηνχ 

νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ κφλν αλ δηαπηζησζεί αηηηνινγεκέλα φηη ππάξρεη 

απφιπηε αλάγθε λα απέρεη ν έλνξθνο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ή λα 

απνκαθξπλζεί απφ ηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη πηζαλνινγείηαη φηη δελ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ην ιφγν απηφ δπζθνιίεο γηα λα θιεξσζνχλ έλνξθνη, ψζηε 

λα ζπδεηεζνχλ νη ππνζέζεηο.  

 

Άξζξν  394. 

 

Κιήξσζε ελόξθσλ γηα λα ζπδεηεζεί ππόζεζε. 

 

Πξηλ αξρίζεη λα ζπδεηείηαη θάζε ππφζεζε, δηαβάδεηαη ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε κε ηελ παξνπζία ηνπ εηζαγγειέα θαη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ν 

θαηάινγνο ησλ ελφξθσλ ηεο δσδεθαήκεξεο πεξηφδνπ, γηα ηελ νπνία 

πξνζδηνξίζηεθε ε ππφζεζε
.
 ηα νλφκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θαηάινγν 

δηαβάδνληαη δπλαηά κε ηε ζεηξά πνπ είλαη γξακκέλα, σζφηνπ ζπκπιεξσζεί 

απφ ηνπο παξφληεο ελφξθνπο ν αξηζκφο δέθα (10). Σα νλφκαηα απηψλ ησλ 

δέθα (10) ελφξθσλ κπαίλνπλ ζηελ θιεξσηίδα γηα λα θιεξσζνχλ νη 

ηέζζεξηο (4) πνπ κεηέρνπλ κε ηνπο ηαθηηθνχο δηθαζηέο ζηε ζχλζεζε ηνπ 

κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ πνπ ζα δηθάζεη ηελ ππφζεζε.  
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Άξζξν  395. 

 

Αζπκβίβαζηα γηα ηνπο ελόξθνπο. 

 

Με αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα, ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο ή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, θαζψο θαη κε δήισζε ηνπ ελφξθνπ, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα 

δηαβάζηεθε απφ ηνλ θαηάινγν, θαη χζηεξα απφ απφθαζε ησλ ηαθηηθψλ 

δηθαζηψλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θιεξσηίδα ην φλνκα ηνπ ελφξθνπ ν 

νπνίνο εμαηηίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζπλέπξαμε άκεζα ή έκκεζα ζηελ 

αλάθξηζε ηεο ππφζεζεο ή σο κάξηπξαο θαηέζεζε ή σο πξαγκαηνγλψκνλαο 

γλσκνδφηεζε ή έρεη ζπκθέξνλ επεηδή αδηθήζεθε ή δεκηψζεθε ή ππήξμε 

θαηά ηελ πξνδηθαζία ζπλήγνξνο ελφο απφ ηνπο δηαδίθνπο θαη έδσζε 

ζπκβνπιέο, ζπλέηαμε ππνκλήκαηα, δηθφγξαθα πνιηηηθψλ αγσγψλ, 

αηηήζεσλ θιπ, ή ππήξμε ή είλαη ζπλήγνξνο ζην αθξναηήξην γηα 

νπνηνλδήπνηε ζπκκέηνρν ή ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα ή ηνλ θαηεγνξνχκελν 

ή ηνλ αζηηθψο ππεχζπλν
.
 επίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θιεξσηίδα νχηε 

ηα νλφκαηα ησλ ελφξθσλ πνπ είλαη ζε επζεία ή πιάγηα γξακκή ζπγγελείο 

έσο έθηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή ηεηάξηνπ εμ αγρηζηείαο κε ηνλ πνιηηηθψο 

ελάγνληα, ηνλ θαηεγνξνχκελν, ηνλ αζηηθψο ππεχζπλν ή ηνπο ζπλεγφξνπο. 

Έηζη αθνχ παξαιεηθζνχλ ηα νλφκαηα ησλ ελφξθσλ πνπ ππάγνληαη ζε κία 

απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζπλερίδεηαη ε αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ ίζνπ 

αξηζκνχ απφ ηνπο επφκελνπο, σζφηνπ ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ δέθα 

(10) ελφξθσλ, πνπ ηα νλφκαηά ηνπο ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ θιεξσηίδα. Αλ 

δελ ππνβιεζεί αίηεζε θαη δελ γίλεη θακηά δήισζε, ζεσξείηαη φηη ην κεηθηφ 

νξθσηφ δηθαζηήξην ζπγθξνηήζεθε λφκηκα, θαη θαιχπηεηαη θάζε αθπξφηεηα 

εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ.  
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Άξζξν  396. 

 

Δμαίξεζε ελόξθσλ. 

 

1. Αθνχ ηεζνχλ ζηελ θιεξσηίδα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 394 θαη 395 

ηα νλφκαηα ησλ δέθα (10) ελφξθσλ, ν πξφεδξνο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ 

δηθαζηεξίνπ εμάγεη θάζε θνξά έλα φλνκα
.
 ην φλνκα απηφ ην δηαβάδεη 

δπλαηά ν πξφεδξνο θαη ην γλσζηνπνηεί ηδηαίηεξα ζηνλ εηζαγγειέα θαη ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν, γηα λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα εμαίξεζεο θαηά ηελ 

επφκελε παξάγξαθν, σζφηνπ, θαη αθνχ εμαληιεζεί ην δηθαίσκα απηφ, 

ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ ηεζζάξσλ(4) ελφξθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ.  

 

2. Ο εηζαγγειέαο θαη ν θαηεγνξνχκελνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

εμαηξέζνπλ ν θαζέλαο δχν (2) ελφξθνπο.  

 

3. Αλ ππάξρνπλ πνιινί θαηεγνξνχκελνη ζηελ ίδηα δίθε θαη δελ 

ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε, πξνζδηνξίδεηαη κε 

θιήξν ε ζεηξά κε ηελ νπνία θαζέλαο απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο ζα 

αζθήζεη ην δηθαίσκα εμαίξεζεο
.
 έηζη, ζηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ έηπρε λα 

είλαη πξψηνο γίλεηαη ε εξψηεζε πξηλ απφ ηνπο άιινπο, θαη, αλ απηφο δελ 

αζθήζεη ην δηθαίσκα εμαίξεζεο, γίλεηαη ε εξψηεζε ζην δεχηεξν, θαη απηφ 

ζπλερίδεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο, σζφηνπ εμαληιεζεί ην δηθαίσκα 

εμαίξεζεο ησλ ελφξθσλ.  

 

4. Γηα θάζε φλνκα κπνξεί πξψηα ν εηζαγγειέαο θαη θαηφπηλ ν 

θαηεγνξνχκελνο λα εθθξαζηεί ειεχζεξα, αλ ζέιεη λα εμαηξέζεη ηνλ έλνξθν 

πνπ θιεξψζεθε. Οχηε ν θαηεγνξνχκελνο νχηε ν εηζαγγειέαο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα αηηηνινγήζνπλ ηελ εμαίξεζε.  
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Άξζξν  397. 

 

Αλαπιεξσκαηηθνί έλνξθνη. 

 

1. Ο πξφεδξνο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ κπνξεί θαηά ηελ 

αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ελφξθσλ λα δηαηάμεη λα δηαβαζηνχλ δπλαηά 

ηα νλφκαηα δχν (2) αθφκε ελφξθσλ, πέξα απφ ηνπο δέθα (10) πνπ 

νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 394
.
 απηφ είλαη δπλαηφ λα γίλεη, αλ ν 

πξφεδξνο θξίλεη φηη εμαηηίαο ηεο δηάξθεηαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε δίθε 

είλαη ελδερφκελν κεξηθνί απφ ηνπο ελφξθνπο λα κελ κπνξέζνπλ λα 

παξακείλνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ έσο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην άξζξν 395 εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ αλάγλσζε 

ησλ νλνκάησλ ησλ δχν (2) απηψλ ελφξθσλ θαη ζηελ θιεξσηίδα ηίζεληαη ηα 

νλφκαηα ησλ δψδεθα (12) ελφξθσλ, πνπ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαβάζηεθαλ 

δπλαηά
.
 απφ ηα νλφκαηα απηά θιεξψλνληαη έμη (6) έλνξθνη, θαη ν 

θαηεγνξνχκελνο κπνξεί λα εμαηξέζεη θαη έλαλ (1) αθφκα έλνξθν, πέξα απφ 

ην ζχκθσλα κε ην άξζξν 396 παξ. 2 δηθαίσκά ηνπ γηα εμαίξεζε.  

 

2. Απφ ηνπο έμη (6) ελφξθνπο πνπ θιεξψζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη ηέζζεξηο (4) πξψηνη κε ηε ζεηξά πνπ 

θιεξψζεθαλ είλαη ηαθηηθνί θαη νη δχν επφκελνη αλαπιεξσκαηηθνί.  

 

3. Οη αλαπιεξσκαηηθνί έλνξθνη βξίζθνληαη ζηελ έδξα ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη αλαπιεξψλνπλ κε ηε ζεηξά πνπ θιεξψζεθαλ 

ηνπο ηαθηηθνχο ελφξθνπο πνπ ζα ηχρεη λα απνρσξήζνπλ πξηλ απφ ην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο.  
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Άξζξν  398. 

 

Όξθνο ελόξθσλ. 

 

1. Οη έλνξθνη πνπ θιεξψζεθαλ θαη δελ εμαηξέζεθαλ θαηαιακβάλνπλ 

ζηελ έδξα ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί γη’ απηνχο απφ ηε κηα θαη ηελ άιιε πιεπξά ησλ ηαθηηθψλ 

δηθαζηψλ θαη θαηφπηλ δίλνπλ ηνλ θαζηεξσκέλν φξθν.  

 

2. Σαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί έλνξθνη νξθίδνληαη ζηε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε ελψπηνλ ηνπ εηζαγγειέα θαη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.  

 

«3. Ο πξφεδξνο ηνπ κηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ θαιεί ηνπο 

ελφξθνπο λα επηιέμνπλ ηνλ ηχπν ηνπ φξθνπ, ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηθφ, πνπ 

πξνηηκνχλ λα δψζνπλ. ηνπο ελφξθνπο πνπ επηιέγνπλ ηνλ ρξηζηηαληθφ 

φξθν δηαβάδεη ηνλ αθφινπζν φξθν: «Οξθηζηείηε θαη ππνζρεζείηε φηη ζα 

ζεσξήζεηε κε πξνζνρή θαη ζα εμεηάζεηε κε επζπλεηδεζία, ζηε δηάξθεηα 

ηεο δηθαζηηθήο ζπδήηεζεο, ηελ θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ …………………., 

θαζψο θαη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ, φηη δελ ζα ζπλελλνεζείηε κε θαλέλαλ 

ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί θαη φηη θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ ζαο επηβάιινληαη δελ ζα ελεξγήζεηε επεξεαζκέλνη απφ 

θηιία, έρζξα ή ράξε, νχηε γηα θάπνηα ηδηαίηεξε σθέιεηα ή γηα άιιε 

παξφκνηα αηηία, αιιά ζα έρεηε ζην λνπ ζαο κφλν ην Θεφ, ηε δηθαηνζχλε 

θαη ηελ αιήζεηα θαη φηη ζα ςεθίζεηε θαηά ζπλείδεζε θαη θαηά ηελ 

ειεχζεξε πεπνίζεζε πνπ ζα ζρεκαηίζεηε απφ ηε ζπδήηεζε, 

πξνζθεξφκελνη εληειψο πηζηά θαη άδoια, γηα λα έρεηε βνεζφ ην Θεφ θαη ην 

ηεξφ Δπαγγέιηφ ηνπ». ηνπο ελφξθνπο πνπ επηιέγνπλ ηνλ πνιηηηθφ φξθν  

δηαβάδεη ηνλ αθφινπζν φξθν : «Γειψζηε επηθαινχκελνη ηελ ηηκή θαη ηε 

ζπλείδεζή ζαο, θαη ππνζρεζείηε, φηη ζα ζεσξήζεηε κε πξνζνρή θαη ζα 

εμεηάζεηε κε επζπλεηδεζία, ζηε δηάξθεηα ηεο πξνθείκελεο δηθαζηηθήο 

ζπδήηεζεο, ηελ θαηεγνξία θαηά ηνπ …………………., θαζψο θαη ηελ 

ππεξάζπηζή ηνπ, φηη δελ ζα ζπλελλνεζείηε κε θαλέλαλ ζρεηηθά κε ηελ 

απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί θαη φηη θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ 

πνπ ζαο επηβάιινληαη δελ ζα ελεξγήζεηε επεξεαζκέλνη απφ θηιία, έρζξα ή 

ράξε, νχηε γηα θάπνηα ηδηαίηεξε σθέιεηα ή γηα άιιε παξφκνηα αηηία, αιιά 

ζα έρεηε ζην λνπ ζαο κφλν ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ αιήζεηα θαη φηη ζα 

ςεθίζεηε θαηά ζπλείδεζε θαη θαηά ηελ ειεχζεξε πεπνίζεζε πνπ ζα 

ζρεκαηίζεηε απφ ηε ζπδήηεζε, πξνζθεξφκελνη εληειψο πηζηά θαη άδνια».
1
  

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 398 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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4. ηνπο κε ρξηζηηαλνχο ελφξθνπο επαλαιακβάλεηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν ε αλάγλσζε ηνπ φξθνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν ρσξίο λα γίλεηαη ζην ηέινο ε επίθιεζε ηνπ ηεξνχ Δπαγγειίνπ. 

Αλ φκσο ν φξθνο δνζεί ρσξίο απηή ηελ ηξνπνπνίεζε θαη δελ ππάξμεη 

αληίξξεζε, είλαη έγθπξνο θαη θαιχπηεηαη θάζε αθπξφηεηα απφ ην ιφγν 

απηφ.  

 

5. Αθνχ δηαβάζεη ηνλ φξθν, ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαιεί 

νλνκαζηηθά θάζε έλνξθν, λα ζεθψζεη ην δεμί ηνπ ρέξη θαη λα πξνθέξεη ηε 

ιέμε «νξθίδνκαη».  

 

Άξζξν   399. 

 

Πόηε πξνηείλεηαη ε αθπξόηεηα. 

 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 390 παξ. 1, 

395 θαη 398 παξ. 3, θάζε αθπξφηεηα απφ ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηα πξνζφληα, ηα θσιχκαηα θαη ηελ ηζφβηα ή ηελ πξνζσξηλή 

αληθαλφηεηα ησλ ελφξθσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ηπρφλ αθπξφηεηα εμαηηίαο 

ηεο παξάβαζεο άιισλ δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ελφξθνπο, είλαη δπλαηφ 

λα πξνηαζεί κφλν έσο ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ελφξθσλ ζην 

αθξναηήξην (άξζξα 394 θαη 397)·
 
 αλ αθνξά νξηζκέλν έλνξθν πξνζσπηθά, 

είλαη δπλαηφ λα πξνηαζεί κφλν κφιηο δηαβαζηεί ην φλνκά ηνπ θαη πξηλ απφ 

ην ακέζσο επφκελν φλνκα. Γηαθνξεηηθά ε αθπξφηεηα απφ ηελ παξάβαζε 

απηή θαιχπηεηαη.  

 

Άξζξν  400. 

 

Κιήξσζε γηα πεξηζζόηεξεο ππνζέζεηο. 

 

Αλ ζηελ ίδηα δηθάζηκν έρνπλ πξνζδηνξηζηεί γηα λα εθδηθαζηνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ππνζέζεηο, κπνξεί λα γίλεη κία κφλν θιήξσζε 

ελφξθσλ γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο, χζηεξα απφ απφθαζε ησλ ηαθηηθψλ 

δηθαζηψλ ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ, αλ ζε θάζε ππφζεζε 

θαηεγνξνχκελνο είλαη ην ίδην ή ηα ίδηα απνθιεηζηηθψο πξφζσπα
.
 ζηελ 

πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη κηα θνξά κφλν φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 

394 έσο 398.  
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Άξζξν  401. 

 

Οη ςήθνη ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηψλ θαη ησλ ελφξθσλ είλαη ηζφηηκεο. 

Σα δηθαηψκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο δηθαζηέο θαηά ην άξζξν 357 ηα έρνπλ 

θαη νη έλνξθνη.  

 

Άξζξν  402. 

 

Πόηε δηαθόπηεηαη ε ζπλεδξίαζε θαη δηνξίδεηαη ζπλήγνξνο. 

 

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 375 θαη 376 εθαξκφδνληαη θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ γηα θαθνχξγεκα. «……….»
1
 

 

Άξζξν  403. 

 

Απαγγειία ηεο θαηεγνξίαο- Αλάγλσζε ηνπ βνπιεύκαηνο. 

 

1. Αθνχ ζπγθξνηεζεί ην δηθαζηήξην, ελεξγνχληαη φζα νξίδνληαη ζηα 

άξζξα 339 θαη 342. Καηφπηλ ν εηζαγγειέαο απαγγέιιεη ηελ θαηεγνξία θαη 

παξαδίδεη ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνλ θαηάινγν κε ηνπο κάξηπξεο
..
 

νη δηάδηθνη παξαδίδνπλ θαη απηνί ζηνλ πξφεδξν ηνλ θαηάινγν κε ηνπο 

κάξηπξεο πνπ πξνζθιήζεθαλ απφ απηνχο
.
 κε εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ν 

θιεηήξαο θαιεί νλνκαζηηθά ηνπο κάξηπξεο.  

 

2. Αθνχ δηαβαζηεί ν θαηάινγνο κε ηνπο κάξηπξεο, αλ δελ 

δηαηάρζεθε ε αλαβνιή ηεο δίθεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 352 θαη 354, ν 

γξακκαηέαο δηαβάδεη δπλαηά ην δηαηαθηηθφ ηνπ παξαπεκπηηθνχ 

βνπιεχκαηνο, ή ην θιεηήξην ζέζπηζκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εηζαγσγή ηεο 

θαηεγνξίαο έγηλε κε απεπζείαο θιήζε (άξζξν 308 παξ.3 θαη 320 παξ.1). 

Καηφπηλ ν πξφεδξνο εμεγεί κε ζαθήλεηα ζηνλ θαηεγνξνχκελν ηηο ελαληίνλ 

ηνπ θαηεγνξίεο, δεηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 343 θαη 

δηαηάζζεη λα αξρίζεη ε ζπδήηεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 402 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  



ει. 290                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Άξζξν  404. 

 

Αξκνδηόηεηα ηνπ κεηθηνύ νξθσηνύ δηθαζηεξίνπ. 

 

1. Σν κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην απνθαζίδεη γηα ηελ θαηεγνξία. 

Δπίζεο απνθαίλεηαη: α) γηα ηηο πεξηζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ην 

είδνο θαη ην κέηξν ηεο πνηλήο θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο αχμεζεο ή 

κείσζήο ηεο
.
 β) γηα ηελ θχξηα πνηλή, ηελ παξεπφκελε θαη γηα ηα κέηξα 

αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα επηβιεζνχλ
.
 γ) γηα ηε ζπλνιηθή πνηλή πνπ πξέπεη 

λα επηβιεζεί
.
 δ) γηα ηε κεηαηξνπή (άξζξν 82 Π.Κ.) ή ηελ αλαζηνιή (άξζξν 

99 Π.Κ.) ηεο πνηλήο
.
 θαη ε) γηα θάζε ζέκα πνπ δελ έρεη ππαρζεί εηδηθά ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηψλ.  

 

2. Σν ίδην δηθαζηήξην απνθαζίδεη, αθνχ έρεη αξρίζεη ε ζπδήηεζε, αλ 

ζα αλαβιεζεί ε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζε κεηαγελέζηεξε δηθάζηκν.  

 

3. ε θάζε πεξίπησζε πνπ αλαβάιιεηαη ε εθδίθαζε ππφζεζεο ζε 

άιιε δηθάζηκν ηεο ίδηαο ή άιιεο ζπλφδνπ ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ 

δηθαζηεξίνπ, γίλεηαη λέα ζπγθξφηεζή ηνπ.  

 

Άξζξν   405. 

 

Αξκνδηόηεηα ησλ ηαθηηθώλ δηθαζηώλ. 

 

1. Οη ηαθηηθνί δηθαζηέο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ 

απνθαζίδνπλ ρσξίο ηε ζχκπξαμε ησλ ελφξθσλ: α) γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ
.
 β) γηα ην ζέκα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ 

αλαθχπηεη πξνηνχ αξρίζεη ε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία
.
 γ) γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο παξάζηαζεο ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο ή ηνπ αζηηθψο 

ππεπζχλνπ
.
 δ) γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο έγθπξεο εηζαγσγήο ζην 

αθξναηήξην, θαζψο θαη γηα ηα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην
.
 ε) γηα ηα παξεκπίπηνληα 

λνκηθά δεηήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαη εμεηάδνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο
.
 ζη) γηα ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 471 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα
.
 δ) γηα ηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 

παξ. 1 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο πνπ ρνξεγήζεθε
. 

θαη ε) γηα ηηο θαηά ην άξζξν 71 αζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

πνπ αζσψζεθε.  
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2. Μφλνη νη ηαθηηθνί δηθαζηέο θεξχζζνπλ απαξάδεθηε ηελ πνηληθή 

δίσμε ή ηελ παχνπλ νξηζηηθά, αλ ν ζρεηηθφο ιφγνο δηαπηζηψζεθε απφ 

απηνχο φηαλ άξρηδε ε ζπλεδξίαζε θαη πξηλ απφ ηελ θιήξσζε ησλ ελφξθσλ.  

 

3. Αίηεζε γηα αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο απφθαζεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 341 ή 430 επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηαδίθεο 

ζπλαηηίνπ γηα ζπλαθή πξάμε ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο πνπ ηειέζηεθε απφ 

απηφλ
. 
ε ζρεηηθή αίηεζε εθδηθάδεηαη απφ ηνπο ηαθηηθνχο δηθαζηέο.  

 

Άξζξν   406. 

 

Απόθαζε γηα ηηο ηδησηηθέο απαηηήζεηο. 

 

Οη ηαθηηθνί δηθαζηέο, αθνχ αθνπζηνχλ νη δηάδηθνη, απνθαζίδνπλ 

ζηελ πνηληθή απφθαζε ηαπηφρξνλα θαη γηα ηηο ηδησηηθέο απαηηήζεηο πνπ 

ππέβαιε ν πνιηηηθψο ελάγσλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 371 

παξ. 3.  

 

Άξζξν  407. 

 

Αλαθνίλσζε ζ’ εθείλνλ πνπ θαηαδηθάζηεθε. 

 

1. Όηαλ απαγγειζεί ε απφθαζε, ν πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ζ’ εθείλνλ 

πνπ θαηαδηθάζηεθε φηη έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη έθεζε ή αλαίξεζε 

κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία. Όζα ρξεηάδνληαη, ψζηε λα είλαη έγθπξα θαη 

ηππηθά δεθηά απηά ηα έλδηθα κέζα, εμεγνχληαη κε ζπληνκία ζηνλ 

θαηαδηθαζκέλν.  

 

2. Οη ηαθηηθνί δηθαζηέο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ απηεπαγγέιησο επρή 

λα κεηξηαζηεί ή λα αθεζεί ε πνηλή κε ράξε, αλ λνκίδνπλ φηη ε πνηλή πνπ 

επηβιήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη πνιχ απζηεξή ζε ζρέζε κε 

ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο.  
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Άξζξν  408. 

 

«1».
1
 Γηα ην κεηθηφ νξθσηφ εθεηείν εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 384-407, θαη φπνπ ζ’ απηέο αλαθέξεηαη ην 

ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ, ην ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν, ν εηζαγγειέαο 

πξσηνδηθψλ θαη ν γξακκαηέαο ηεο εηζαγγειίαο πξσηνδηθψλ, ελλνείηαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ην ζπκβνχιην εθεηψλ (ζε ηξηκειή ζχλζεζε), ην ηξηκειέο 

εθεηείν, ν εηζαγγειέαο εθεηψλ θαη ν γξακκαηέαο ηεο εηζαγγειίαο εθεηψλ. 

Όπνπ ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο αλαθέξνληαη νη ηαθηηθνί δηθαζηέο, νη έλνξθνη, ν 

εηζαγγειέαο θαη ν γξακκαηέαο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ, 

ελλννχληαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη ηαθηηθνί δηθαζηέο, νη έλνξθνη, ν 

εηζαγγειέαο θαη ν γξακκαηέαο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ εθεηείνπ.  

 

«2. ε πεξίπησζε πνπ ην κηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην θαηαδηθάζεη ηνλ 

θαηεγνξνχκελν κφλν γηα πιεκκέιεκα, ε έθεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαηά 

ηεο απφθαζεο απηήο δηθάδεηαη απφ ην εθ ηαθηηθψλ δηθαζηψλ δηθαζηήξην 

ηνπ κηθηνχ νξθσηνχ εθεηείνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη λα ζπγθξνηεζεί ην 

ηειεπηαίν».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ ππάξρνπζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 408 αξηζκήζεθε σο παξ. 1 θαη πξνζηέζεθε ζ΄απηφ παξ. 2 κε ηελ παξ. 

7 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Π Δ Μ Π Σ Ο     Β Η Β Λ Η Ο  

 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Σ Μ Ζ Μ Α 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο     Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Πηαίζκαηα. 

 

Άξζξν  409. 

 

1. Πηαίζκαηα πνπ θαηαιακβάλνληαη επ’ απηνθώξσ.
1
 

 

ύιιεςε γηα πηαίζκα. 

 

«ε πεξίπησζε απηφθσξνπ πηαίζκαηνο επηηξέπεηαη ε ζχιιεςε ηνπ 

δξάζηε απφ θάζε αζηπλνκηθφ φξγαλν πνπ έζπεπζε ή απφ αλαθξηηηθφ 

ππάιιειν γηα ηελ άκεζε εηζαγσγή ηνπ ζε δίθε, φηαλ απηή είλαη δπλαηή 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ ή γηα ηε 

βεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ επφκελνπ άξζξνπ».
2
  

 

«Άξζξν  410.
3
 

 

Άκεζε Δηζαγσγή ζε δίθε ή βεβαίσζε ηεο ηαπηόηεηαο. 

 

1. Αλ ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 409, εθείλνο 

πνπ έρεη ζπιιεθζεί νδεγείηαη ακέζσο ζην δεκφζην θαηήγνξν θαη ζην 

πηαηζκαηνδηθείν ηνπ ηφπνπ φπνπ ζπλειήθζε, αλ ππάξρεη πηαηζκαηνδηθείν 

πνπ ζπλεδξηάδεη εθείλε ηελ ψξα ή κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη ακέζσο, θαη 

εηζάγεηαη ακέζσο ζε δίθε θαη εθεί πξνζθνκίδνληαη θαη νη ζρεηηθέο 

απνδείμεηο.  

2.  Αλ δελ ππάξρεη ζηνλ ηφπν φπνπ ζπλειήθζε πηαηζκαηνδηθείν ή 

απηφ δελ κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη ακέζσο, πξνζάγεηαη ρσξίο αλαβνιή ζην 

πιεζηέζηεξν αζηπλνκηθφ θαηάζηεκα, φπνπ εμεηάδεηαη θαη ζπληάζζεηαη 

έθζεζε, απφ ηνλ ίδην πνπ ηνλ ζπλέιαβε ή άιιν αζηπλνκηθφ ππάιιειν, θαη 

αθνχ βεβαησζεί ε ηαπηφηεηά ηνπ αθήλεηαη ειεχζεξνο». 

                                                           
1
 Βιέπε ζει.  172(1), ππνζεκ. 1  

2
 Σν άξζξν 409 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  

3
 Ο ηίηινο θαη ην άξζξν 410 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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Άξζξν   411. 

 

Υξόλνο θαη ηόπνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθδηθάζεη ηα πηαίζκαηα πνπ θαηαιακβάλνληαη επ’ 

απηνθψξσ, ην πηαηζκαηνδηθείν κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη νπνηαδήπνηε εκέξα 

θαη ψξα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ή ζε άιινλ ηφπν, πνπ νξίδεηαη κε δηαηαγή ηνπ 

Τπνπξγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο. ηηο πφιεηο φπνπ ππάξρνπλ δηνξηζκέλνη 

πεξηζζφηεξνη πηαηζκαηνδίθεο κπνξεί λα νξηζηεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φηη ην 

πηαηζκαηνδηθείν ζα ζπλεδξηάδεη κφληκα εκέξα θαη λχρηα ή θάζε εκέξα θαη 

νξηζκέλεο λπρηεξηλέο ψξεο.  

 

Άξζξν  412. 

 

Πξόζθιεζε ησλ καξηύξσλ. Αλαθνίλσζε ηεο θαηεγνξίαο. 

 

Γηα λα εηζαρζεί ακέζσο ζε δίθε ν δξάζηεο πνπ έρεη ζπιιεθζεί επ’ 

απηνθψξσ, ν αλαθξηηηθφο ππάιιεινο ή ην αζηπλνκηθφ φξγαλν πνπ ηνλ 

ζπλέιαβε έρεη ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα λα θαιέζεη πξνθνξηθά ηνπο 

παξφληεο κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη ππεξάζπηζεο
. 
απηνί έρνπλ ππνρξέσζε 

λα κεηαβνχλ καδί ηνπ ζην αξκφδην δηθαζηηθφ ή αζηπλνκηθφ θαηάζηεκα
. 
αλ 

δελ πξνζέιζνπλ χζηεξα απφ ηελ θιήζε, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 231 θαη 

232. Αλ ν δεκφζηνο θαηήγνξνο θξίλεη φηη ε πξάμε έρεη πξάγκαηη ην 

ραξαθηήξα πηαίζκαηνο, δηαηππψλεη ηελ θαηεγνξία γξαπηά ή πξνθνξηθά 

θαη ηελ αλαθνηλψλεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

δίθεο. Αλ φκσο θξίλεη φηη ε πξάμε είλαη πιεκκέιεκα, παξαπέκπεη εθείλνλ 

πνπ έρεη ζπιιεθζεί ζηνλ εηζαγγειέα  ζχκθσλα κε ην άξζξν 279.  

 

Άξζξν  413. 

 

Παξαπνκπή ζηελ θνηλή δηαδηθαζία. 

 

Αλ ν πηαηζκαηνδίθεο θξίλεη φηη ην πηαίζκα δελ έρεη θαηαιεθζεί επ’ 

απηνθψξσ ή αλ νη απνδείμεηο πνπ πξνζθνκίδνληαη δελ είλαη επαξθείο, 

παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζηελ θνηλή πηαηζκαηηθή δηαδηθαζία θαη αθήλεη 

ειεχζεξνλ εθείλνλ πνπ έρεη ζπιιεθζεί. Χο πξνο ηα ππφινηπα ηεξνχληαη νη 

θαλφλεο ηεο θχξηαο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην.  
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Άξζξν  414. 

 

2. Πηαίζκαηα πνπ βεβαηώλνληαη κε έθζεζε.  Γηαδηθαζία. 

 

Όηαλ δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο ππάιιεινο ή αζηπλνκηθφ φξγαλν, 

έρνληαο ζρεκαηίζεη δηθή ηνπ αληίιεςε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

ηνπ, θαηακελχεη θάπνηνλ γηα πηαίζκα, ν αξκφδηνο πηαηζκαηνδίθεο, κφιηο 

πάξεη ηε κήλπζε θαη χζηεξα απφ έγγξαθε πξφηαζε ηνπ δεκφζηνπ 

θαηεγφξνπ, φπνπ ππάξρεη, επηβάιιεη ζηνλ παξαβάηε ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε ηε λφκηκε πνηλή
. 
αλ ν πηαηζκαηνδίθεο ζεσξεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνζθνκίδνληαη δελ είλαη επαξθή γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ πεπνίζεζή 

ηνπ, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζηε ζπλήζε δηαδηθαζία
.
 αλ δελ πείζεηαη γηα 

ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ηνλ αζσψλεη.  

 

Άξζξν  415. 

 

Απόθαζε θαη αληηξξήζεηο ελαληίνλ ηεο. 

 

ηελ απφθαζε, πνπ κπνξεί λα γξαθεί θαη θάησ απφ ηελ έθζεζε κε 

ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε παξάβαζε, πξέπεη, εθηφο απφ ην ζπλεζηζκέλν 

πεξηερφκελν, λα κλεκνλεχεηαη θαη φηη επηηξέπεηαη ζ’ εθείλνλ πνπ 

θαηαδηθάζηεθε λα ππνβάιεη κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηελ επίδνζε 

αληηξξήζεηο, κε έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ν γξακκαηέαο ηνπ 

πηαηζκαηνδηθείνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε ή ν γξακκαηέαο ηνπ 

πηαηζκαηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ. ηελ έθζεζε πνπ ζπληάζζεη ν 

γξακκαηέαο ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε πξέπεη λα 

ζεκεηψλεηαη ε δηθάζηκνο θαηά ηελ νπνία ζα ζπδεηεζνχλ νη αληηξξήζεηο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 416.  
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Άξζξν  416. 

 

πδήηεζε ζην αθξναηήξην. 

 

1. Αλ νη αληηξξήζεηο πξνβιεζνχλ εκπξφζεζκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 

415, ε απφθαζε πνπ εθδφζεθε αλαηξέπεηαη, θαη ε ππφζεζε εηζάγεηαη γηα 

λα ζπδεηεζεί κε ηελ θνηλή δηαδηθαζία ζηελ πξψηε δηθάζηκν χζηεξα απφ 

δέθα εκέξεο απφ ηελ πξνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ θαηά ην άξζξν 415
.
 ηελ 

εκέξα απηή ν θαηεγνξνχκελνο νθείιεη λα εκθαληζηεί ρσξίο θιήηεπζε, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηα απνδεηθηηθά ηνπ κέζα. Γηαθνξεηηθά, δηθάδεηαη ζαλ 

λα ήηαλ παξψλ. Αλ νη αληηξξήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί ζην γξακκαηέα άιινπ 

πηαηζκαηνδηθείνπ, ε ππφζεζε ζπδεηείηαη χζηεξα απφ πξνεγνχκελε 

θιήηεπζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (άξζξ. 166). Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο δελ 

επηηξέπεηαη γηα θαλέλα ιφγν. Καηά ηεο απφθαζεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε 

ησλ έλδηθσλ κέζσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θψδηθα.  

 

2. Αλ δελ πξνβιεζνχλ εκπξφζεζκα αληηξξήζεηο, ε απφθαζε πνπ 

εθδφζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 415 εθηειείηαη. Έθεζε θαη αλαίξεζε 

ελαληίνλ ηεο επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηηο θνηλέο δηαηάμεηο
.
 ε ζρεηηθή 

πξνζεζκία αξρίδεη κε ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

αληηξξήζεσλ.  

 

«3. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη θαη 

γηα ηνλ απφληα θαηεγνξνχκελν πνπ θαηαδηθάζηεθε αλεθθιήησο θαηά ηελ 

θνηλή δηαδηθαζία, εθφζνλ δελ είρε θιεηεπζεί λνκίκσο ή είρε θαηαβάιεη ην 

πξφζηηκν γηα ηελ παξάβαζε πνπ θαηακελχζεθε πξηλ απφ ηελ εθδίθαζε ηεο 

ππφζεζεο».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 416 κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3189/2003 (Α΄- 243).  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Πιεκκειήκαηα. 

 

1. Πιεκκειήκαηα πνπ θαηαιακβάλνληαη επ’ απηνθώξσ.
1
 

 

Άξζξν  417. 

 

Άκεζε παξαπνκπή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην. 

 

Αλ ν δξάζηεο νπνηνπδήπνηε πιεκκειήκαηνο έρεη ζπιιεθζεί επ’ 

απηνθψξσ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα επφκελα 

άξζξα, εθηφο αλ ν εηζαγγειέαο θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη λα κελ 

εθαξκνζηεί απηή ε δηαδηθαζία.  

 

Άξζξν  418. 

 

1. Ο αλαθξηηηθφο ππάιιεινο ή ην αζηπλνκηθφ φξγαλν πνπ ζπλέιαβε 

ην δξάζηε επ’ απηνθψξσ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ θέξεη ακέζσο, ή, αλ ε 

ζχιιεςε έγηλε έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ, κέζα ζηνλ απφιπηα 

αλαγθαίν γηα ηε κεηαθνξά ρξφλν, ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα καδί κε ηελ 

έθζεζε γηα ηε ζχιιεςε θαη ηε βεβαίσζε ηνπ εγθιήκαηνο, πνπ πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα ηε ζπληάμεη
.
 ν εηζαγγειέαο κπνξεί λα παξαπέκςεη ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ακέζσο, ρσξίο γξαπηή πξνδηθαζία ζην αθξναηήξην ηνπ 

αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ζπλεδξηάδεη ηελ εκέξα εθείλε, ην νπνίν θαη 

αζρνιείηαη ακέζσο κε ηελ εθδίθαζε ηεο θαηεγνξίαο. «Αλ θαηά ηελ εκέξα 

απηή δε ζπλεδξηάδεη ην αξκφδην δηθαζηήξην, νξίδεηαη έθηαθηε δηθάζηκε, 

γηα ηελ ίδηα εκέξα ή φηαλ ππάξρεη απφιπηε αδπλακία ζπγθξφηεζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ απζεκεξφλ, γηα ηελ επφκελε εκέξα. Ο εηζαγγειέαο 

γλσζηνπνηεί πξνθνξηθά ηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο ζηνλ θαηεγνξνχκελν 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο. Γηα 

ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε ζπληάζζεηαη θαη πξνζαξηάηαη ζηε 

δηθνγξαθία ζπλνπηηθή έθζεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα, ην 

γξακκαηέα θαη ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο κφλν απφ 

ηνλ εηζαγγειέα».
2
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Βιέπε ζει. 172(1), ππνζεκ. 1  

2
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 418 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.1738/1987 (Α΄- 200).  
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2. Αλ ην πιεκκέιεκα ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ κνλνκεινχο 

πιεκκειεηνδηθείνπ θαη απηφ ζπλεδξηάδεη ηελ εκέξα πνπ ηειέζηεθε ην 

πιεκκέιεκα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηφπνπ ηεο ηέιεζεο, ν θαηεγνξνχκελνο 

κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ θαηά ηελ παξ. 1 πξνζάγεηαη ρσξίο ρξνλνηξηβή ζην 

δηθαζηήξην, ην νπνίν θαη δηθάδεη ακέζσο ηελ ππφζεζε πνπ εηζάγεηαη απφ 

ηνλ εηζαγγειέα, ν νπνίνο θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.  

 

3. Αλ ην πιεκκέιεκα δηψθεηαη κφλν κε έγθιεζε, απηή κπνξεί λα 

ππνβιεζεί θαη πξνθνξηθά ζ’ εθείλνπο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπιιάβνπλ ην δξάζηε απηφθσξνπ εγθιήκαηνο, νπφηε ε ζρεηηθή δήισζε 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε γηα ηε ζχιιεςε (άξζξν 275 παξ. 2).  

 

Άξζξν  419. 

 

Κξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

Ο εηζαγγειέαο κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ θξάηεζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζην θξαηεηήξην ηεο αζηπλνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθδηθαζηεί ε ππφζεζε ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ πξνζαγσγή ηνπ ζ’ 

απηφλ
. 

ε θξάηεζε δελ επηηξέπεηαη λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ είθνζη 

ηέζζεξηο ψξεο απφ ηελ πξνζαγσγή. Αλ κέζα ζ’ απηή ηελ πξνζεζκία δελ 

γίλεη δπλαηή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε ζχγθιεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ε 

εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην, ν εηζαγγειέαο κπνξεί λα 

παξαπέκςεη ηνλ θαηεγνξνχκελν ζηνλ αλαθξηηή, ν νπνίνο νθείιεη κέζα ζε 

πξνζεζκία είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ - πνπ δελ παξαηείλεηαη νχηε κε αίηεζε 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ - λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή θξάηεζή 

ηνπ ή φρη, έρνληαο ην δηθαίσκα λα ελεξγήζεη θαη νπνηαδήπνηε αλαγθαία 

αλαθξηηηθή πξάμε. Σελ πξνζσξηλή θξάηεζε ηε δηαηάζζεη ν αλαθξηηήο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 283. Αλ εθδνζεί έληαικα πξνζσξηλήο θξάηεζεο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, απηφ δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθν κέζν, νχηε επηηξέπεηαη 

πξνζσξηλή απφιπζε
.
 ν αλαθξηηήο ζηέιλεη ακέζσο ηα έγγξαθα ζηνλ 

εηζαγγειέα, ν νπνίνο εηζάγεη ηελ ππφζεζε ρσξίο άιιε πξνδηθαζία ζην 

αθξναηήξην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ. 
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Άξζξν  420. 

 

Κιήηεπζε ησλ ζπλαηηίσλ. 

 

Αλ ε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο δελ πξφθεηηαη λα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα 

θαηά ηελ νπνία ν δξάζηεο πξνζάγεηαη ελψπηνλ ηνπ εηζαγγειέα, ν 

εηζαγγειέαο κπνξεί λα παξαπέκςεη ζην αθξναηήξην καδί κε ηνλ 

θαηεγνξνχκελν θαη ηνπο άιινπο ζπλαηηίνπο πνπ δελ έρνπλ ζπιιεθζεί
.
 ν 

ίδηνο ηφηε θξνληίδεη γηα λα επηδνζεί ζ’ απηνχο θιεηήξην ζέζπηζκα ρσξίο 

ηελ ηήξεζε θακηάο πξνζεζκίαο. 

 

Άξζξν  421. 

 

Κιήηεπζε καξηύξσλ. 

 

1. Δθείλνο πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 418 πξαγκαηνπνίεζε ηε 

ζχιιεςε έρεη ππνρξέσζε λα θιεηεχζεη πξνθνξηθά ηνπο κάξηπξεο, θαζψο 

θαη απηνχο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν (άξζξν 327 παξ.1), 

αλαθέξνληαο ηελ θιήηεπζε απηή ζηελ έθζεζε ζχιιεςεο. Αλ ε εθδίθαζε 

ηεο ππφζεζεο πξφθεηηαη λα γίλεη ηελ επφκελε εκέξα ηεο πξνζαγσγήο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζηνλ εηζαγγειέα, κπνξεί απηφο λα δηαηάμεη ηελ 

πξνθνξηθή επίζεο θιήηεπζε ησλ καξηχξσλ, αθφκε θαη κε ηε θξνληίδα 

εθείλνπ πνπ ζπλέιαβε ην δξάζηε. 

 

2. ηνπο κάξηπξεο πνπ θαινχληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηβάιινληαη 

ζε πεξίπησζε απείζεηαο νη πνηλέο πνπ νξίδνληαη γηα ηνπο ιηπνκάξηπξεο θαη 

ε βίαηε πξνζαγσγή, ε νπνία δηαηάζζεηαη απφ ην δηθαζηήξην θαη εθηειείηαη 

ρσξίο ρξνλνηξηβή, αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

3. Δθείλνο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε ζχιιεςε δελ εμεηάδεηαη σο 

κάξηπξαο, παξά δηαβάδεηαη ζην αθξναηήξην ε έθζεζή ηνπ γηα ηε ζχιιεςε 

θαη γηα ηε βεβαίσζε ηνπ εγθιήκαηνο. Μπνξεί φκσο ην δηθαζηήξην, κε 

αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα ή ελφο απφ ηνπο δηαδίθνπο ή θαη απηεπαγγέιησο, λα 

επηηξέςεη ηελ εμέηαζή ηνπ. 

 

4. Σα δηθαηψκαηα θαη ηα νδνηπνξηθά ησλ καξηχξσλ εθθαζαξίδνληαη 

απφ εθείλνλ πνπ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη πιεξψλνληαη θαηά ηηο θνηλέο 

δηαηάμεηο. 
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Άξζξν  422. 

 

Πνιηηηθή αγσγή. 

 

Ζ απαίηεζε ηνπ δεκησκέλνπ εηζάγεηαη ρσξίο πξνδηθαζία, κφλν φκσο 

κε πξνθνξηθή δήισζή ηνπ θαηά ηε ζπδήηεζε
.
 ν πνιηηηθψο ελάγσλ ζηελ 

πεξίπησζε απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θέξεη θαη κάξηπξεο γηα λα 

απνδείμεη ηελ απαίηεζή ηνπ θαη ρσξίο λα ηνπο γλσζηνπνηήζεη 

πξνεγνπκέλσο ζηνλ θαηεγνξνχκελν. Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο απαίηεζεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πνιηηηθή αγσγή πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 63 επ., 68 παξ. 2 θαη 3 θαη 371 παξ. 3.  

 

Άξζξν  423. 

 

Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο. 

 

1. Αλ ην δεηήζεη ν θαηεγνξνχκελνο, ην δηθαζηήξην πξέπεη λα ηνπ 

δηνξίζεη ζπλήγνξν. Σν δηθαζηήξην είλαη επίζεο ππνρξεσκέλν λα αλαβάιεη 

ηε ζπδήηεζε ζε ξεηή δηθάζηκν, πνπ δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 

ηξεηο εκέξεο, γηα λα πξνεηνηκάζεη ν θαηεγνξνχκελνο ηελ ππεξάζπηζή ηνπ. 

Δθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπλεδξίαζε αλαθνηλψλεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν 

απηά ηνπ ηα δηθαηψκαηα.  

 

2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα αλαβάιεη ηε ζπδήηεζε ζε ξεηή 

δηθάζηκν, πνπ δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε εκέξεο, 

γηα ηζρπξφηεξεο απνδείμεηο ή γηα λα θιεηεπζνχλ θαη νη ζπλαίηηνη εθείλνπ 

πνπ έρεη ζπιιεθζεί, αλ απηνί παξαπέκθζεθαλ καδί ηνπ ζην αθξναηήξην, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 420, αιιά δελ θιεηεχζεθαλ.  

 

3. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο αλαβνιήο ην δηθαζηήξην νθείιεη 

απηεπαγγέιησο λα απνθαζίζεη ζπγρξφλσο είηε γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ 

άξζε ηεο θξάηεζεο ή ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ είηε 

γηα ηελ πξνζσξηλή απφιπζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

θψδηθα. ε πεξίπησζε αλαβνιήο θαηά ηελ παξ. 2, ην δηθαζηήξην δελ 

κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο, αλ πξφθεηηαη 

γηα πιεκκέιεκα γηα ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη πξνζσξηλή θξάηεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 282.  
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4. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2, νη παξφληεο κάξηπξεο 

νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ ζηε λέα δηθάζηκν ρσξίο λα θιεηεπζνχλ, ελψ νη 

ππφινηπνη, φπσο θαη νη ζπλαίηηνη εθείλνπ πνπ έρεη ζπιιεθζεί, θιεηεχνληαη 

ην ιηγφηεξν είθνζη ηέζζεξηο ψξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν. Οη κάξηπξεο 

κπνξνχλ λα θιεηεπζνχλ θαη πξνθνξηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 421 παξ.1
.
 

εμάιινπ, νη κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη ππεξάζπηζεο κπνξνχλ λα 

πξνζαρζνχλ κε ηε βία ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.  

 

Άξζξν   424. 

 

πδήηεζε. 

 

Χο πξνο ηα ππφινηπα ε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ην 

έγθιεκα δελ έρεη θαηαιεθζεί επ’ απηνθψξσ ή φηη, αθφκε θαη χζηεξα απφ 

ηελ αλαβνιή πνπ έδσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 423 παξ. 2, νη απνδείμεηο 

δελ είλαη επαξθείο, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν θαηεγνξνχκελνο πνπ θξαηείηαη ή θξαηείηαη 

πξνζσξηλά παξαπέκπεηαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, ν νπνίνο αζθεί ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 243 παξ. 2, 245 θαη 246 

παξ. 3.  

 

Άξζξν  425. 

 

Καηαξγήζεθε κε ην λ. 410/76. 

 

Άξζξν  426. 

 

Άιιεο πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο ηεο ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 418 έσο 424 εθαξκφδνληαη αλάινγα 

φηαλ ν δξάζηεο πιεκκειήκαηνο, αλ θαη δελ θαηαιήθζεθε επ’ απηνθψξσ, 

θξαηείηαη ζε θπιαθή ή ζε άιιν ηφπν θξάηεζεο θαη ην πιεκκέιεκα έγηλε 

ζηνλ ηφπν φπνπ θξαηείηαη.  

 

2. Με ηε ζπλνπηηθή απηή δηαδηθαζία δηθάδνληαη θαη νη ζηξαηησηηθνί, 

φηαλ γηα ην πιεκκέιεκα πνπ ηέιεζαλ θαη εκπίπηεη ζην άξζξν 417 

ππάγνληαη ζηα θνηλά δηθαζηήξηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα. 
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2. Πιεκκειήκαηα πνπ βεβαηώλνληαη κε έθζεζε. 

 

Άξζξν  427. 

 

Γεληθή δηάηαμε. 

 

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 414, 415 θαη 416 εθαξκφδνληαη αλάινγα 

θαη ζηα πιεκκειήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ κνλνκεινχο 

πιεκκειεηνδηθείνπ, αλ ν δηθαζηήο θξίλεη φηη πξέπεη λα επηβάιεη κφλν 

ρξεκαηηθή πνηλή. 
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Σ Μ Ζ Μ Α  

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΦΤΓΟΓΗΚΧΝ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Πιεκκειήκαηα.
1
 

 

Άξζξν  428. 

 

Κιήηεπζε ζην αθξναηήξην. 

 

«Αλ ν θαηεγνξνχκελνο γηα πιεκκέιεκα έρεη παξαπεκθζεί ζην 

αθξναηήξην ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ»
2
, απνπζηάδεη φκσο απφ ηνλ ηφπν 

ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη είλαη άγλσζηε ε δηακνλή ηνπ, ν εηζαγγειέαο ηνλ 

θαιεί ζηελ νξηζκέλε δηθάζηκν ζχκθσλα κε ηα άξζξα 320 θαη 321. Ζ 

επίδνζε γίλεηαη θαηά ην άξζξν 156. 

 

Άξζξν  429. 

 

πδήηεζε θαη απόθαζε. 

 

1. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο εκθαληζηεί ζην αθξναηήξην, ε ζπδήηεζε 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 339-373.  

 

2. «Αλ ν θαηεγνξνχκελνο δελ εκθαληζηεί, ν ζχδπγνο θαη θάζε 

ζπγγελήο ηνπ εμ αίκαηνο έσο δ' βαζκνχ ή εμ’ αγρηζηείαο έσο β' βαζκνχ 

(πξνηηκάηαη ν πιεζηέζηεξνο θαηά βαζκφ θαη ν εμ αίκαηνο έλαληη ηνπ εμ 

αγρηζηείαο) κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη λα δηνξίζεη ζπλήγνξν γηα ηνλ 

θαηεγνξνχκελν πνπ εθπξνζσπείηαη απφ απηφλ θαη ζεσξείηαη παξψλ».
3
  Αλ 

ε ππεξάζπηζε ηζρπξηζηεί θαη απνδείμεη φηη ν θαηεγνξνχκελνο έρεη γλσζηφ 

θαη  νξηζκέλν  ηφπν  δηακνλήο,  ε  ζπδήηεζε  αλαβάιιεηαη,  κε  αίηεζε  ηεο  

ππεξάζπηζεο, ζε ξεηή δηθάζηκν πνπ απέρεη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκέξεο, 

ζηελ  νπνία  ν  θαηεγνξνχκελνο  νθείιεη λα εκθαληζηεί ρσξίο θιήηεπζε
.
 αλ  

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Βιέπε ζει. 172(1), ππνζεκ. 1  

2
 Ζ πξψηε πεξίνδνο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 428 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
3
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 429 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.3160/2003        

(Α΄- 165).  
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δελ δεηεζεί ε αλαβνιή ή θαλέλαο ζπγγελήο δελ εκθαληζηεί γηα λα 

εθπξνζσπήζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν, ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζπλεζηζκέλεο γηα ηα πιεκκειήκαηα δηαηππψζεηο, θαη ε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε πνπ εθδίδεηαη είλαη ακέζσο εθηειεζηή θαη ππφθεηηαη ζηα έλδηθα 

κέζα ηεο έθεζεο θαη ηεο αλαίξεζεο. Γηα λα αξρίζνπλ φκσο νη πξνζεζκίεο 

γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ απηψλ κέζσλ πξέπεη λα γίλεη επίδνζε ηεο 

απφθαζεο θαηά ην άξζξν 156.  

 

«3. ε πεξίπησζε αζθήζεσο εθέζεσο απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν θαηά 

απνθάζεσο πνπ εθδφζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 

θαη ηνπ παξφληνο, ν εηζαγγειέαο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο απνθάζεσο, κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ αλαβνιή ή ηε δηαθνπή 

ηεο εθηέιεζεο, σζφηνπ εθδηθαζηεί ε έθεζε, αλ θξίλεη φηη ν εθθαιψλ δελ 

είλαη χπνπηνο θπγήο». 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 429 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41).  
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Άξζξν  430. 

 

Αίηεζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο απόθαζεο. 

 

1. «Ο θαηεγνξνχκελνο πνπ δελ εκθαλίζηεθε νχηε εθπξνζσπήζεθε 

απφ ζπλήγνξν, εθφζνλ δελ άζθεζε έλδηθν κέζν πνπ επηηξέπεηαη απφ ην 

λφκν θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

αθχξσζή ηεο γηα ην ιφγν φηη θαηά ηελ επίδνζε ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο 

δελ ζπλέηξεραλ νη φξνη ηνπ άξζξνπ 428, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηνλ 

ηφπν ζηνλ νπνίν ηφηε δηέκελε, δηαθνξεηηθά, ε αίηεζή ηνπ είλαη 

απαξάδεθηε».
1
 Ζ αίηεζε γίλεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία νθηψ 

εκεξψλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ή θαη πξηλ απφ απηή, κε έθζεζε 

πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ 

απφθαζε ή ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο. ηελ έθζεζε εθείλνο 

πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε, νθείιεη λα δειψζεη ηελ ησξηλή δηακνλή ηνπ θαη 

λα νξίζεη αληίθιεην ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ, πξνο ηνλ νπνίν ζα 

γίλνληαη φιεο νη επηδφζεηο θαη νη θνηλνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν
.
 δηαθνξεηηθά, ε αίηεζή ηνπ είλαη απαξάδεθηε. Ζ αίηεζε 

εηζάγεηαη γηα ζπδήηεζε ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε, ηελ 

πξψηε δηθάζηκν χζηεξα απφ ηξεηο εκέξεο απφ ηελ ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο 

έθζεζεο, ρσξίο λα πξνζθαιείηαη εθείλνο πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε. Αλ 

απηφο θξαηείηαη ζηε θπιαθή γηα ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο πνπ ηνπ 

επηβιήζεθε, εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 346. Ο αξκφδηνο 

εηζαγγειέαο νθείιεη λα θιεηεχζεη, ρσξίο λα ηεξήζεη θακηά πξνζεζκία, 

ηνπο κάξηπξεο πνπ ηπρφλ ηνπ πξνηάζεθαλ απφ εθείλνλ πνπ ππέβαιε  ηελ 

αίηεζε.  

 

2. Ο εηζαγγειέαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο, κπνξεί, κφιηο πιεξνθνξεζεί φηη αζθήζεθε ε αίηεζε γηα 

αθχξσζε, λα δηαηάμεη ηελ αλαβνιή ή ηε δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 556 ζηνηρ. γ΄ θαη 557, αλ θξίλεη φηη εθείλνο πνπ ππέβαιε ηελ 

αίηεζε δελ είλαη χπνπηνο γηα απφδξαζε.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 430, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ λ.1941/1991 (Α΄-41) θαη ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207), ηίζεηαη φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 35  ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  431. 

 

πδήηεζε. 

 

1. Αλ ε αίηεζε γηα αθχξσζε απνδεηρζεί βάζηκε, ην δηθαζηήξην 

αθπξψλεη ηελ εθηεινχκελε απφθαζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 

δπλαηή άκεζε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, δηαηάζζεη ηελ απφιπζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη πξνζδηνξίδεη ηε λέα δηθάζηκν θαηά ηελ νπνία ν 

θαηεγνξνχκελνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εκθαληζηεί ρσξίο λα θιεηεπζεί
 

δηαθνξεηηθά, δηθάδεηαη ζαλ λα ήηαλ παξψλ, κε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 340 

θαη 341. Καηά ηε λέα ζπδήηεζε πξνζθαινχληαη εθείλνη πνπ εμεηάζηεθαλ 

ζην αθξναηήξην θαηά ηε ζπδήηεζε πνπ αθπξψζεθε, αθφκα θαη λένη 

κάξηπξεο πνπ ν εηζαγγειέαο ηνπο θξίλεη ρξήζηκνπο γηα λα απνδεηρζεί ε 

αιήζεηα, πάληνηε φκσο δηαβάδνληαη ηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο πνπ 

αθπξψζεθε.
1
 

 

2. Αλ εθείλνο πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε δελ εκθαληζηεί, ε αίηεζή ηνπ 

απνξξίπηεηαη σο αλππνζηήξηθηε, θαη δελ ηνπ επηηξέπεηαη πιένλ λα δεηήζεη 

θαη πάιη ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο. Σν δηθαζηήξην φκσο, αλ πξνβιεζνχλ 

ιφγνη αλψηεξεο βίαο ή άιια αλππέξβιεηα αίηηα απφ θάπνηνλ ζπγγελή πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 429 θαη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ δελ 

κπνξεί ν θαηεγνξνχκελνο λα εκθαληζηεί ζηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο γηα 

αθχξσζε, κπνξεί λα αλαβάιεη κηα θνξά
 
κφλν ηε ζπδήηεζε ζε ξεηή 

δηθάζηκν, ζηελ νπνία εθείλνο πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε νθείιεη λα 

πξνζέιζεη ρσξίο λα θιεηεπζεί. 

 

3. Δλαληίνλ ηεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

ηελ αίηεζε γηα αθχξσζε ηεο απφθαζεο δελ επηηξέπεηαη έλδηθν κέζν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εδάθην πνπ είρε πξνζηεζεί ζην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 431 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41), θαηαξγήζεθε κε ην εδάθην ε΄ ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993          

(Α΄- 207).  
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Καθνπξγήκαηα. 

 

«Άξζξν  432.
1
 

 

Αλαζηνιή ηεο εθδίθαζεο. 

 

1. Αλ θάπνηνο πνπ παξαπέκθζεθε ζην αθξναηήξην ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ γηα θαθνχξγεκα, είλαη άγλσζηεο δηακνλήο θαη δελ 

παξνπζηαζηεί νχηε ζπιιεθζεί κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ επίδνζε ηνπ 

παξαπεκπηηθνχ βνπιεχκαηνο «…»
1
 ζχκθσλα κε ην άξζξν 156, 

αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην κε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ 

εθεηείνπ, σζφηνπ ζπιιεθζεί ή εκθαληζηεί ν θαηεγνξνχκελνο. Ζ δηάηαμε 

απηή πξέπεη λα ηνηρνθνιιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 παξάγξαθν 2. Οη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 113 ΠΚ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ηνπ 

αμηνπνίλνπ εθαξκφδνληαη θαη εδψ.   

 

2. Αλ εθείλνο πνπ παξαπέκθζεθε γηα θαθνχξγεκα είλαη ή ζεσξείηαη 

γλσζηήο δηακνλήο, δηθάδεηαη ζαλ λα ήηαλ παξψλ, αλ θιεηεχζεθε λφκηκα. 

«ηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη αλαγθαίνο ν δηνξηζκφο ζπλεγφξνπ 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 340 παξ. 1 θαη 376»
1
. 

 

3. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζην 

δηθαζηήξην πνπ είλαη αξκφδην λα δηθάζεη ηελ έθεζε, αλ απηφο πνπ 

αζσψζεθε ζε πξψην βαζκφ γηα θαθνχξγεκα δελ εκθαληζηεί γηα λα 

δηθαζηεί θαη’ έθεζε πνπ αζθήζεθε απφ ηνλ εηζαγγειέα θαη απνβιέπεη 

ζηελ θαηαδίθε ηνπ γηα θαθνχξγεκα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 432, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), ηελ παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207) θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2521/1997 (Α΄- 174), 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218) θαη ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ κε ηηο παξ 1 θαη 

2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ.3994/2011 (Α΄- 165).   
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Άξζξν  433. 

 

Παξαπνκπή ηεο πνιηηηθήο αγσγήο ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα. 

 

Αλ δηαηαρζεί αλαζηνιή ζχκθσλα κε ην άξζξν 432, ν πνιηηηθψο 

ελάγσλ κπνξεί λα αζθήζεη ηελ πνιηηηθή αγσγή ηνπ ζην αξκφδην πνιηηηθφ 

δηθαζηήξην
.
 δηαηεξεί φκσο ην δηθαίσκά ηνπ, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ή 

ζχιιεςεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, λα ηελ αζθήζεη ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, 

αλ δελ εθδφζεθε νξηζηηθή απφθαζε ηνπ πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ.  

 

Άξζξν  434. 

 

Γεκνζίεπζε ηνπ παξαπεκπηηθνύ βνπιεύκαηνο. 

 

Απφ ηφηε πνπ ηνηρνθνιιήζεθε θαηά ην άξζξν 432 ε δηάηαμε γηα ηελ 

αλαζηνιή θαη θάζε ρξφλν γίλεηαη ηνηρνθφιιεζε απνζπάζκαηνο ηνπ 

παξαπεκπηηθνχ βνπιεχκαηνο θαηά ην άξζξν 156 παξ. 2 θαη θνηλνπνίεζή 

ηνπ, κε ηε θξνληίδα ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, ζε φιεο ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο 

ηνπ θξάηνπο, πνπ πξνζθαινχληαη λα ζπιιάβνπλ ηνλ θαηεγνξνχκελν. 
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«Άξζξν  435.
1
 

 

Αίηεζε αθύξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο επί θαθνπξγεκάησλ. 

  

1. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο, πνπ θαηαδηθάζηεθε θαηά ην άξζξν 432 

παξάγξαθνη 2 θαη 3, απφ ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή απφ άιια αλππέξβιεηα 

αίηηα δελ κπφξεζε εγθαίξσο λα γλσζηνπνηήζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην 

δηθαζηήξην αλππέξβιεην θψιπκα εκθάληζήο ηνπ ζηε δίθε θαη λα δεηήζεη 

ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο (άξζξν 349), κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα 

αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 

ή ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ απφ ζπλήγνξν. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ 

γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο θαη 

αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή ην αλππέξβιεην θψιπκα. Νέα 

αίηεζε γηα αθχξσζε ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο είλαη απαξάδεθηε ζε 

νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο θαη αλ ζηεξίδεηαη.  

 

2. Ζ αίηεζε απηή δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. 

Μπνξεί φκσο ν εηζαγγειέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε, 

κφιηο ππνβιεζεί ε αίηεζε γηα αθχξσζε, λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή ηεο 

εθηέιεζεο, έσο φηνπ εθδηθαζηεί ε αίηεζε. ε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηεο 

αλαζηνιήο, ν αηηψλ δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζην δηθαζηήξην ή, αλ απηφ δελ 

ζπλεδξηάδεη, ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζε δχν εκέξεο. Ζ αίηεζε γηα 

αθχξσζε εηζάγεηαη, ρσξίο λα θιεηεπζεί εθείλνο πνπ ηελ ππέβαιε, ζηελ 

πξψηε δηθάζηκν ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ δίθαζε, ην νπνίν απνθαζίδεη 

ακεηάθιεηα. Σν δηθαζηήξην φκσο είλαη δπλαηφλ λα αλαβάιεη ηε ζπδήηεζε 

γηα ηελ αίηεζε ζε κεηαγελέζηεξε νξηζκέλε δηθάζηκν, αλ πξνβάιινληαη 

ιφγνη αλψηεξεο βίαο ή άιια αλππέξβιεηα αίηηα, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ 

εθείλνο πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηε ζπδήηεζε 

ηεο αίηεζεο γηα αθχξσζε. Αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε, αθπξψλεηαη ε απφθαζε 

πνπ πξνζβάιιεηαη θαη δηαηάζζεηαη ε λέα ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζε ξεηή 

δηθάζηκν, θαηά ηελ νπνία ν θαηεγνξνχκελνο νθείιεη λα πξνζέιζεη ρσξίο 

λα θιεηεπζεί. Ζ πξνζεζκία ηεο έθεζεο ή ηεο αίηεζεο γηα αλαίξεζε ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο αξρίδεη κεηά ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο σο άλσ 

δεθαπελζήκεξεο πξνζεζκίαο ή, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο 

αθπξψζεσο, απφ ηελ απφξξηςή ηεο».  

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 435, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄-165) θαη ην άξζξν 17 ηνπ 

λ.3346/2005 (Α΄- 140), αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).   
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Σ Ρ Η Σ Ο    Σ Μ Ζ Μ Α  

 

ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ  

 

Π Ρ Χ Σ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Έθδνζε. 

 

Άξζξν  436. 

 

Γεληθά. 

 

1. Αλ δελ ππάξρεη ζχκβαζε, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο 

αιινδαπψλ εγθιεκαηηψλ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ 

άξζξσλ.  

 

2. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη, αθφκε θαη αλ ππάξρεη ζχκβαζε, 

αλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηή, θαζψο θαη ζηα ζεκεία πνπ δελ 

πξνβιέπεη ε ζχκβαζε. 

 

Άξζξν   437. 

 

Πόηε επηηξέπεηαη. 

 

Ζ έθδνζε αιινδαπνχ επηηξέπεηαη: α) φηαλ απηφο θαηεγνξείηαη γηα 

αμηφπνηλε πξάμε ελαληίνλ ηεο νπνίαο απεηιείηαη θαη απφ ηνλ ειιεληθφ 

πνηληθφ λφκν θαη απφ ην λφκν ηνπ θξάηνπο πνπ δεηεί ηελ έθδνζε ζηεξεηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ηεο νπνίαο ην αλψηαην φξην είλαη δχν έηε θαη πάλσ ή 

ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. ε πεξίπησζε ζπξξνήο εγθιεκάησλ ε έθδνζε 

επηηξέπεηαη γηα φια, αλ έλα απφ απηά ηηκσξείηαη κε κία απφ ηηο παξαπάλσ 

πνηλέο. Αλ ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε έθδνζε θαηαδηθάζηεθε 

πξνεγνπκέλσο ακεηάθιεηα απφ δηθαζηήξην νπνηνπδήπνηε θξάηνπο ζε 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ γηα έγθιεκα 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 438 ζηνηρ. γ΄ θαη ε έθδνζή ηνπ δεηείηαη 

γηα έγθιεκα πνπ ηειέζηεθε ζε ππνηξνπή θαη θαηά ηνλ ειιεληθφ πνηληθφ 

λφκν θαη θαηά ην λφκν ηνπ θξάηνπο πνπ δεηεί ηελ έθδνζή ηνπ, ε έθδνζε 

κπνξεί λα επηηξαπεί αλ ην έγθιεκα απηφ ηηκσξείηαη σο πιεκκέιεκα κε 

νπνηαδήπνηε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο
.
 β) φηαλ ηα δηθαζηήξηα ηνπ 

θξάηνπο πνπ δεηεί ηελ έθδνζή ηνπ ηνλ θαηαδίθαζαλ ζε ζηεξεηηθή ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλή ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ γηα αμηφπνηλε πξάμε πνπ θαη ν 

ειιεληθφο πνηληθφο λφκνο θαη νη λφκνη ηνπ θξάηνπο πνπ δεηεί ηελ έθδνζε 

ηε ραξαθηεξίδνπλ σο πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα
.
 θαη γ) φηαλ απηφο 

ζπλαηλεί ξεηά λα παξαδνζεί ζην θξάηνο πνπ δεηεί ηελ έθδνζή ηνπ. 
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Άξζξν  438. 

 

Πόηε απαγνξεύεηαη. 

 

Ζ έθδνζε απαγνξεχεηαη: α) αλ εθείλνο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ήηαλ 

εκεδαπφο φηαλ ηειέζηεθε ε πξάμε
.
 β) αλ ε δίσμε θαη ηηκσξία ηνπ 

εγθιήκαηνο πνπ ηέιεζε ζην εμσηεξηθφ αλήθεη ζχκθσλα κε ηνπο 

ειιεληθνχο λφκνπο ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα
.
 γ) αλ πξφθεηηαη γηα έγθιεκα 

πνπ θαηά ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο ραξαθηεξίδεηαη πνιηηηθφ, ζηξαηησηηθφ, 

θνξνινγηθφ ή ηνπ ηχπνπ, ή δηψθεηαη κφλν χζηεξα απφ έγθιεζε απηνχ πνπ 

αδηθήζεθε, ή φηαλ απφ ηηο πεξηζηάζεηο πξνθχπηεη φηη ε έθδνζε δεηείηαη γηα 

ιφγνπο πνιηηηθνχο
.
 δ) αλ, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο πνπ δεηεί 

ηελ έθδνζε ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ή ηνπ θξάηνπο φπνπ ηειέζηεθε ην 

έγθιεκα, έρεη πξνθχςεη ήδε πξηλ απφ ηελ απφθαζε γηα ηελ έθδνζε 

λφκηκνο ιφγνο πνπ εκπνδίδεη ηε δίσμε ή ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο ή 

απνθιείεη ή εμαιείθεη ην αμηφπνηλν
.
 θαη ε) αλ πηζαλνινγείηαη φηη εθείλνο 

γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε ζα θαηαδησρζεί απφ ην θξάηνο ζην νπνίν 

παξαδίδεηαη γηα πξάμε δηαθνξεηηθή απφ εθείλε γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε 

έθδνζε. 

 

Άξζξν  439. 

 

Αίηεζε γηα έθδνζε από πεξηζζόηεξα θξάηε. 

 

Αλ πνιιά θξάηε δεηνχλ ηελ έθδνζε γηα ην ίδην έγθιεκα, απηή 

δηαηάζζεηαη λα γίλεη θαηά πξνηίκεζε είηε ζην θξάηνο ηνπ νπνίνπ είλαη 

ππήθννο ν δξάζηεο είηε ζ’εθείλν φπνπ έγηλε ην έγθιεκα. Δάλ νη ζχγρξνλεο 

αηηήζεηο αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά εγθιήκαηα, ε έθδνζε γίλεηαη θαηά 

πξνηίκεζε ζην θξάηνο φπνπ ηειέζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο ειιεληθνχο 

λφκνπο ην βαξχηεξν έγθιεκα ή, αλ πξφθεηηαη γηα έγθιεκα φκνηαο 

βαξχηεηαο, ζην θξάηνο ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε γηα έθδνζε έθηαζε πξψηε
.
 

ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε θαη ε ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλεη έλα απφ ηα 

θξάηε πνπ δεηνχλ ηελ έθδνζε λα επαλεθδψζεη ην δξάζηε γηα ηα ππφινηπα 

εγθιήκαηα.  
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Άξζξν  440. 

 

Πεξηνξηζκνί ζηελ έθδνζε. 

 

Ζ έθδνζε γίλεηαη κφλν κε ηνλ φξν φηη εθείλνο πνπ εθδίδεηαη δελ ζα 

θαηαδησρζεί ή θαηαδηθαζηεί ζην θξάηνο ζην νπνίν εθδίδεηαη νχηε ζα 

παξαδνζεί ζε ηξίην θξάηνο γηα άιιεο πξάμεηο πνπ ηειέζηεθαλ πξηλ απφ ηελ 

έθδνζε, εθηφο απφ εθείλε γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη. Γηα ηέηνηεο πξάμεηο 

κπνξεί λα δησρζεί, λα ηηκσξεζεί ή λα παξαδνζεί ζε ηξίην θξάηνο κφλν: α) 

αλ ζπλαηλέζεη κεηαγελέζηεξα ην ειιεληθφ θξάηνο, ην νπνίν κπνξεί λα 

αμηψζεη ε ζπλαίλεζε απηή λα δεηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ αίηεζε έθδνζεο απφ ηνλ θψδηθα καδί κε ηα έγγξαθα 

πνπ ηε ζηεξίδνπλ θαηά ηα άξζξα 443 θαη 444 ή β) αλ ην πξφζσπν πνπ 

εθδφζεθε δελ εγθαηέιεηςε, παξά ηελ έιιεηςε θάζε εκπνδίνπ, ην έδαθνο 

ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν εθδφζεθε κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ην ηέινο ηεο 

δίθεο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο απφ ηελ απφιπζε απφ ηηο θπιαθέο ή αλ 

επαλέιζεη ζην θξάηνο κεηαγελέζηεξα.  

 

Άξζξν  441. 

 

Αλαβνιή ηεο έθδνζεο. 

 

Αλ εθείλνο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε έθδνζε θαηαδηψθεηαη ή έρεη 

θαηαδηθαζηεί ζηελ Διιάδα γηα άιιε πξάμε, ε έθδνζή ηνπ αλαβάιιεηαη σο 

ηελ πεξάησζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο σζφηνπ 

εθηηζεί ε πνηλή ή απνιπζεί απφ ηηο θπιαθέο. Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ 

ηπρφλ επηβιήζεθαλ ελαληίνλ ηνπ εθαξκφδνληαη κφιηο επηζηξέςεη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ Διιάδα. Αλ φκσο πέξαζε πεληαεηία απφ ηελ 

έθδνζή ηνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ή φρη ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο κφιηο 

επηζηξέςεη απνθαζίδεη ην πιεκκειεηνδηθείν ηνπ ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο ηνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο φπνπ απηφο βξίζθεηαη θαζψο θαη αλ είλαη 

ή δελ είλαη επηθίλδπλνο.  
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Άξζξν  442. 

 

Πξνζσξηλή παξάδνζε ηνπ πξνζώπνπ γηα ην νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε. 

 

Αλ ε αλαβνιή ηεο έθδνζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 441 κπνξεί 

λα έρεη σο απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο πνπ δεηεί 

ηελ έθδνζε, ηελ παξαγξαθή ή άιια ζνβαξά εκπφδηα ζηε δίσμε, κπνξεί λα 

επηηξαπεί ε πξνζσξηλή έθδνζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν δεηείηαη κε ηνλ 

φξν φηη ζα ζηαιεί ηνχην πίζσ κφιηο ηειεηψζνπλ νη αλαθξηηηθέο πξάμεηο γηα 

ηηο νπνίεο δεηήζεθε πξνζσξηλά ε έθδνζή ηνπ.  

 

Άξζξν  443. 

 

Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε. 

 

1. Αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 437 ζηνηρ. α΄, ζηελ 

αίηεζε πνπ δηαβηβάδεηαη κε ηελ δηπισκαηηθή νδφ πξέπεη λα 

επηζπλάπηνληαη ην θαηεγνξεηήξην, ην έληαικα ζχιιεςεο ή νπνηαδήπνηε 

άιιε δηθαζηηθή πξάμε πνπ έρεη ην ίδην θχξνο κε απηά θαη (αλ δελ ππάξρεη 

ζπλζήθε πνπ λα ην εκπνδίδεη) φζα έγγξαθα απαηηνχληαη ψζηε λα 

βεβαησζεί φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο ελνρήο επαξθείο γηα λα παξαπεκθζεί ζε 

δίθε εθείλνο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε
.
 αλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 437 ζηνηρ. β΄, ζηελ αίηεζε πξέπεη λα 

επηζπλάπηνληαη ε απφθαζε ελαληίνλ εθείλνπ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε 

έθδνζε θαη νη απνδείμεηο φηη είλαη ακεηάθιεηε. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη 

λα δηαβηβάδεηαη ηαπηφρξνλα αληίγξαθν ηνπ λφκνπ ν νπνίνο ηζρχεη ζην 

θξάηνο πνπ δεηεί ηελ έθδνζε θαη ηηκσξεί ηελ πξάμε
.
 αθφκε, ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ εγθιήκαηνο θαη, ηέινο, αθξηβήο 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλνπ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε, 

καδί κε ηε θσηνγξαθία ηνπ θαη ηα δαθηπιηθά ηνπ απνηππψκαηα αλ απηφ 

είλαη δπλαηφ. Όια απηά ηα έγγξαθα κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη θαη ζε 

αληίγξαθα επηθπξσκέλα απφ ην δηθαζηήξην ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο πνπ δεηεί ηελ έθδνζε.  
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2. Ζ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε, καδί κε ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ηελ παξ. 1 θαη κε ηελ επηθπξσκέλε κεηάθξαζή ηνπο, δηαβηβάδνληαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο
.
 ν ηειεπηαίνο 

αθνχ ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο αίηεζεο, ηε ζηέιλεη καδί κε ηα έγγξαθα, 

θαη κε ηε θξνληίδα ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, ζηνλ πξφεδξν εθεηψλ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ δηακέλεη εθείλνο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε.  

 

Άξζξν  444. 

 

Αίηεζε γηα επεμεγήζεηο. 

 

Όηαλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη ε έθδνζε 

θαηά ηα άξζξα 437 θαη 438, δεηνχληαη επεμεγήζεηο απφ ην θξάηνο πνπ 

θάλεη ηελ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε
.
 ε έθδνζε δελ κπνξεί λα δηαηαρζεί παξά 

κφλν φηαλ νη επεμεγήζεηο είλαη ηέηνηνπ βαζκνχ ψζηε λα δηαιχνπλ ηηο 

ακθηβνιίεο πνπ έρνπλ γελλεζεί. 

 

Άξζξν  445. 

 

ύιιεςε ηνπ πξνζώπνπ ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε έθδνζε.  

Καηάζρεζε πεηζηεξίσλ. 

 

1. Ο πξφεδξνο εθεηψλ έρεη ππνρξέσζε, κφιηο παξαιάβεη ηα 

έγγξαθα, λα δηαηάμεη ρσξίο αλαβνιή, κε έληαικα ηε ζχιιεςε ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε έθδνζε θαη ηελ θαηάζρεζε φισλ ησλ 

πεηζηεξίσλ. Σν έληαικα ζχιιεςεο θαη ε θαηάζρεζε εθηεινχληαη κε ηε 

θξνληίδα ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ θαηά ηα άξζξα 251-269, 277, 278 θαη 

280. 

 

2. Καη ρσξίο έληαικα κπνξεί, ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο θαη 

ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη βάζηκε ππφλνηα θπγήο ηνπ πξνζψπνπ πνπ δεηείηαη 

ε έθδνζή ηνπ, λα γίλεη ζχιιεςε, πξηλ αθφκα ππνβιεζεί ε αίηεζε γηα 

έθδνζε, κε εληνιή ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ
.
 γηα ηε ζχιιεςε δελ ρξεηάδεηαη 

δηπισκαηηθή κεζνιάβεζε
.
 απαηηείηαη φκσο αγγειία πνπ δηαβηβάδεηαη 

ηαρπδξνκηθψο ή ηειεγξαθηθψο απφ ηε δηθαζηηθή ή άιιε αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο πνπ δεηεί ηελ έθδνζε
.
 ε αγγειία πξέπεη λα κλεκνλεχεη ην έληαικα 

ζχιιεςεο ή ηελ απφθαζε θαη ην έγθιεκα. Ο εηζαγγειέαο εθεηψλ 

αλαθνηλψλεη ακέζσο ηε ζχιιεςε ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, ν νπνίνο 

κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ απφιπζε εθείλνπ πνπ έρεη ζπιιεθζεί.  
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3. Αλ κέζα ζε έλα κήλα ην πνιχ απφ ηε ζχιιεςε δελ ππνβιεζεί ε 

αίηεζε γηα έθδνζε θαηά ην άξζξν 443, ν θξαηνχκελνο πξνζσξηλά 

απνιχεηαη κε δηαηαγή ηνπ εηζαγγειέα ησλ εθεηψλ. Αλ ππνβιεζνχλ 

εκπξνζέζκσο ηα έγγξαθα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 θαη ησλ 

άξζξσλ 448 επ. 

 

4. Αλ χζηεξα απφ ηελ απφιπζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ δεηείηαη ε 

έθδνζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πεξηέιζεη ζην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ε αίηεζε γηα έθδνζε θαηά ην άξζξν 443, αθνινπζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο.  

 

5. Δθείλνο πνπ έρεη ζπιιεθζεί πξνζσξηλά κπνξεί, ακθηζβεηψληαο 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, λα πξνζθχγεη ζην ζπκβνχιην εθεηψλ, κέζα ζε είθνζη 

ηέζζεξηο (24) ψξεο απφ ηελ πξνζαγσγή ηνπ ζηνλ εηζαγγειέα ησλ εθεηψλ
.
 

ην ζπκβνχιην απνθαζίδεη ακεηάθιεηα, αθνχ αθνχζεη εθείλνλ πνπ αζθεί 

ηελ πξνζθπγή θαη ην ζπλήγνξφ ηνπ. Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα γίλεη θαη 

πξνθνξηθά ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ.  

 

Άξζξν   446. 

 

Βεβαίσζε ηεο ηαπηόηεηαο.  Φπιάθηζε ηνπ πξνζώπνπ  

πνπ έρεη ζπιιεθζεί. 

 

Δθείλνο πνπ έρεη ζπιιεθζεί νδεγείηαη ρσξίο αλαβνιή καδί κε ηηο 

εθζέζεηο ζχιιεςεο θαη θαηάζρεζεο ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, ν νπνίνο ηνλ 

εμεηάδεη γηα λα βεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο αξρήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε ζχιιεςε. Όηαλ ε 

ηαπηφηεηα βεβαησζεί, ν εηζαγγειέαο εθεηψλ δηαηάζζεη ηελ θξάηεζή ηνπ 

ζηηο θπιαθέο ππνδίθσλ θαη ζηέιλεη φιεο ηηο εθζέζεηο γηα ηε ζχιιεςε, ηελ 

θαηάζρεζε θαη ηε βεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ζηνλ πξφεδξν εθεηψλ. Αλ ε 

ηαπηφηεηα ακθηζβεηεζεί, εθαξκφδεηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 445.  
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Άξζξν  447. 

 

Αλαθνίλσζε ησλ εγγξάθσλ. 

 

Δθείλνο πνπ έρεη ζπιιεθζεί δηθαηνχηαη λα ιάβεη γλψζε είηε ν ίδηνο 

είηε κέζσ ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη λα δεηήζεη 

αληίγξαθά ηνπο κε δηθή ηνπ δαπάλε.  

 

Άξζξν  448. 

 

πδήηεζε γηα ηελ έθδνζε. 

 

1. Ο πξφεδξνο εθεηψλ κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο ψξεο απφ ηφηε πνπ 

ζα ιάβεη ηηο εθζέζεηο ηνπ άξζξνπ 446 ζπγθαιεί ην ζπκβνχιην εθεηψλ ζε 

πεληακειή ζχλζεζε
.1 

ζην ζπκβνχιην απηφ πξνζάγεηαη, αλ ζπλαηλεί, εθείλνο 

πνπ έρεη ζπιιεθζεί, ν νπνίνο θαη δηθαηνχηαη λα παξαζηεί κε ζπλήγνξν θαη 

δηεξκελέα ηεο εθινγήο ηνπ ή, αλ δελ έρεη, λα δεηήζεη λα δηνξηζηνχλ 

ζπλήγνξνη απφ ηνλ πξφεδξν εθεηψλ.  

 

2. Σν ζπκβνχιην εθεηψλ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα, εθηφο αλ εθείλνο πνπ 

έρεη ζπιιεθζεί δεηήζεη λα γίλεη ε ζπλεδξίαζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ή 

δελ παξαζηεί θαζφινπ ζην ζπκβνχιην. Σν ζπκβνχιην κπνξεί θαη 

απηεπαγγέιησο λα δηαηάμεη λα γίλεη ε ζπλεδξίαζε θεθιεηζκέλσλ ησλ 

ζπξψλ. 

 

Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο. 

 

Άξζξν  449. 

 

Πξνζσξηλή απόιπζε εθείλνπ πνπ έρεη ζπιιεθζεί. 

 

1. Δθείλνο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε θαη ν εηζαγγειέαο έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ απφ ην ζπκβνχιην ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο. 

Σν ζπκβνχιην κπνξεί λα αλαβάιεη ηε ζπδήηεζε γηα νθηψ ην πνιχ εκέξεο.  

 

 

 

                                                           
1
 ρεη. : Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1649/1986 (Α΄- 149) νξίδεηαη φηη :  

  «2. ηα άξζξα 109, 322 παξ. 3, 448 παξ. 1, 486 παξ. 2, 489 παξ. 1 εδάθ. ζη΄, 490 παξ. 2, 497 παξ. 6, 

φπσο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ή πξνζηεζεί κε δηαηάμεηο ηνπ λ.969/1979, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε, 

φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα πεληακειέο εθεηείν, λνείηαη εθεμήο ην ηξηκειέο εθεηείν θαη, φπνπ γίλεηαη ιφγνο 

γηα επηακειέο εθεηείν, λνείηαη εθεμήο ην πεληακειέο εθεηείν».  
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2. Σν ζπκβνχιην εθεηψλ κπνξεί ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο λα 

δηαηάμεη ηελ πξνζσξηλή απφιπζε εθείλνπ πνπ έρεη ζπιιεθζεί ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 296, 297 παξ.1 θαη 2, 298, 300, 302 έσο 304. Ζ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 294 είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ 

πξνζσξηλή απφιπζε αίξεηαη απηνδηθαίσο κφιηο δεκνζηεπζεί ε απφθαζε 

πνπ εγθξίλεη ηελ έθδνζε. Γηα ηελ ηχρε ηεο εγγχεζεο απνθαζίδεη ην 

ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ.  

 

Άξζξν  450. 

 

Απόθαζε γηα ηελ έθδνζε. 

 

1. Σν ζπκβνχιην εθεηψλ κεηά ηελ εμέηαζε εθείλνπ πνπ έρεη 

ζπιιεθζεί, αλ εκθαλίζηεθε, θαη κεηά ηηο αγνξεχζεηο ηνπ εηζαγγειέα θαη 

εθείλνπ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε ή ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ, γλσκνδνηεί 

αηηηνινγεκέλα γηα ηελ αίηεζε ηεο έθδνζεο θαη απνθαίλεηαη: α) γηα ην αλ 

εθείλνο πνπ έρεη ζπιιεθζεί είλαη ην ίδην πξφζσπν κε εθείλνλ γηα ηνλ νπνίν 

δεηείηαη ε έθδνζε
.
 β) γηα ηελ χπαξμε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηνλ θψδηθα ή απφ ηε ζπλζήθε γηα ηελ έθδνζε
.
  γ) γηα ην 

αλ εθείλνο πνπ έρεη ζπιιεθζεί θαη ην έγθιεκα πνπ απνδίδεηαη ζ’ απηφλ ή 

(πξνθεηκέλνπ γηα αίηεζε έθδνζεο χζηεξα απφ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε) ην 

έγθιεκα γηα ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε είλαη απφ εθείλα γηα ηα νπνία 

επηηξέπεηαη ε έθδνζε
.
  δ) γηα ην αλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηνπ άξζξνπ 438 

ζηνηρ. δ΄.  

 

2. Σν ζπκβνχιην εθεηψλ εμεηάδεη αθφκε, αλ δελ θσιχεηαη απφ ηε 

ζπλζήθε, αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηε βαζηκφηεηα ηεο θαηεγνξίαο πνπ 

απνδίδεηαη ζ’ εθείλνλ πνπ έρεη ζπιιεθζεί, κε βάζε ηα πξνζαγφκελα 

επίζεκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ην θξάηνο πνπ δεηεί ηελ έθδνζε, θαη 

απνθαίλεηαη αλ απηά ζα επέηξεπαλ ηε ζχιιεςε θαη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε 

δίθε ζηελ Διιάδα, αλ ην έγθιεκα είρε ηειεζηεί ζε ειιεληθφ έδαθνο. Σν 

ζπκβνχιην κπνξεί, γηα λα ζρεκαηίζεη γλψκε ζηελ νπζία ηεο πεξίπησζεο, 

λα πξνβεί κε έλα απφ ηα κέιε ηνπ ζηε ζπιινγή θάζε ρξήζηκνπ 

απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, αλαβάιινληαο ηελ νξηζηηθή απφθαζε ην πνιχ γηα 

δεθαπέληε εκέξεο. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 449 παξ. 2 εθαξκφδεηαη θαη εδψ.  
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Άξζξν  451. 

 

Έλδηθν κέζν θαηά ηεο απόθαζεο. 

 

1. Καηά ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ εθεηψλ 

επηηξέπεηαη ζ’ απηφλ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε θαη ζηνλ εηζαγγειέα 

λα αζθήζνπλ έθεζε ζην β' ηκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κέζα ζε είθνζη 

ηέζζεξηο ψξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο
.
 γηα ηελ έθεζε 

ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ην γξακκαηέα εθεηψλ. 

 

2. Ο Άξεηνο Πάγνο ζε ζπκβνχιην απνθαίλεηαη κέζα ζε νθηψ εκέξεο 

κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 448 θαη 450. Απηφο γηα ηνλ νπνίν 

δεηείηαη ε έθδνζε θιεηεχεηαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ 

είθνζη ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε κε ηε θξνληίδα 

ηνπ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.  

 

Άξζξν  452. 

 

Πόηε δηαηάζζεηαη ε έθδνζε. 

 

1. Σελ έθδνζε κπνξεί λα ηε δηαηάμεη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο κε 

απφθαζή ηνπ κφλν φηαλ ην ζπκβνχιην γλσκνδνηήζεη θαηαθαηηθά θαη 

ακεηάθιεηα.  

 

2. Αλ ην ζπκβνχιην απνθαζίζεη ακεηάθιεηα φηη δελ πξέπεη λα γίλεη 

έθδνζε, απηφο πνπ έρεη ζπιιεθζεί απνιχεηαη απφ ηε θπιαθή κε δηαηαγή 

ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ, ν νπνίνο ακέζσο εηδνπνηεί ζρεηηθά ηνλ Τπνπξγφ 

Γηθαηνζχλεο. Δπίζεο απνιχεηαη απηφο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε, αλ 

ην θξάηνο πνπ ηνλ δήηεζε δελ ηνλ παξαιάβεη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηφηε 

πνπ θνηλνπνηείηαη ζ’ απηφ ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ γηα ηελ έθδνζε. «ε 

θάζε πεξίπησζε ν εθδεηνχκελνο απνιχεηαη, αλ πεξάζνπλ δχν έηε απφ ηελ 

εκέξα ηεο ζπιιήςεψο ηνπ, ε νπνία πξνζεζκία δχλαηαη λα παξαηαζεί κε 

απφθαζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά έμη αθφκε κήλεο».
1
  

 

«3. Κάζε ακθηβνιία ή αληίξξεζε ζρεηηθά κε ηελ θξάηεζε ηνπ 

εθδεηνπκέλνπ επηιχεηαη απφ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ζπκβνχιην εθεηψλ 

χζηεξα απφ θιήηεπζή ηνπ πξν 24 σξψλ. Καηά ηνπ βνπιεχκαηνο 

επηηξέπεηαη ζηνλ εηζαγγειέα θαη ζηνλ εθδεηνχκελν ην έλδηθν κέζν ηεο 

αλαηξέζεσο».
2
 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 452 κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ λ.1897/1990 (Α΄- 120).  
2
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 452 κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.1897/1990 (Α΄- 120).  
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Άξζξν  453. 

 

Απόδνζε όζσλ θαηαζρέζεθαλ. 

 

1. Οπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 

ηελ έθδνζε, απηφ απνθαζίδεη αλ ηα αληηθείκελα ή ηα πεηζηήξηα πνπ έρνπλ 

θαηαζρεζεί ή πάλησο έρνπλ επηζπλαθζεί ζηε δηθνγξαθία πξέπεη λα 

παξαδνζνχλ ζην θξάηνο πνπ δεηεί ηελ έθδνζε, ζ’ απηφλ γηα ηνλ νπνίν 

δεηείηαη ε έθδνζε, ζε ηξίηνλ πνπ πξνβάιιεη δηθαηψκαηα ζ’ απηά ή ζε 

εγρψξηα αξρή, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλάθξηζε.  

 

2. ε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ην ζπκβνχιην εθεηψλ απνθαζίδεη 

ακεηάθιεηα γηα ηηο αμηψζεηο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηξίηνπο πνπ θαηέρνπλ 

ή αμηψλνπλ δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο ζε αληηθείκελα ή πεηζηήξηα πνπ έρνπλ 

θαηαζρεζεί.  

 

Άξζξν  454. 

 

Τπνβνιή λέαο αίηεζεο. 

 

Αθφκε θαη κεηά ηελ ακεηάθιεηε απφθαζε θαηά ηεο έθδνζεο κπνξεί 

λα ππνβιεζεί λέα αίηεζε γηα έθδνζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ δελ 

είραλ ηεζεί ζηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ.  

 

Άξζξν  455. 

 

Αίηεζε ησλ ειιεληθώλ αξρώλ γηα έθδνζε. 

 

Ζ αίηεζε κε ηελ νπνία δεηείηαη ε έθδνζε απφ μέλν θξάηνο ζηηο 

ειιεληθέο δηθαζηηθέο αξρέο πξνζψπνπ πνπ θαηεγνξείηαη ή έρεη 

θαηαδηθαζηεί γίλεηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

νπνίνπ αζθείηαη ε πνηληθή δίσμε ή έρεη απαγγειζεί ε θαηαδίθε, δηακέζνπ 

ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο
.
 ν εηζαγγειέαο καδί κε ηελ αίηεζε δηαβηβάδεη 

φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη θαηά ην άξζξν 443 ή θαηά ηε ζχκβαζε, 

αθξηβή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ θαη, αλ είλαη 

δπλαηφ, ηε θσηνγξαθία ηνπ. Ζ έθδνζε κπνξεί λα δεηεζεί θαη κε 

πξσηoβoπιία ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο.  
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Άξζξν  456. 

 

Δπαλέθδνζε ζε μέλε ρώξα πξνζώπνπ πνπ εθδόζεθε  

ζηηο ειιεληθέο δηθαζηηθέο αξρέο. 

 

Όηαλ ηξίηε ρψξα δεηεί ηελ έθδνζε πξνζψπνπ πνπ ήδε εθδφζεθε 

ζηηο ειιεληθέο αξρέο, επηθαινχκελε έγθιεκα πξνγελέζηεξν απφ ηελ 

έθδνζή ηνπ θαη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν γηα ην νπνίν δηθάζηεθε ζηελ 

Διιάδα, ε έθδνζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο ρψξαο 

πνπ έρεη εθδψζεη ην πξφζσπν ζηηο ειιεληθέο αξρέο.  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο     Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Άιιεο πεξηπηώζεηο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο. 

 

Άξζξν  457. 

 

Αηηήζεηο γηα αλαθξηηηθέο πξάμεηο. 

 

1. Οη αηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ πξνο αιινδαπέο 

αξρέο γηα ηελ εμέηαζε καξηχξσλ θαη θαηεγνξνπκέλσλ, γηα ηελ ελέξγεηα 

απηνςίαο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη γηα ηελ θαηάζρεζε πεηζηεξίσλ 

δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα εθεηψλ ζην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο, πνπ πξνθαιεί ηελ εθηέιεζή ηνπο κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ κε ηελ ηήξεζε θαη ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη εζίκσλ. ε 

επείγνπζεο πεξηπηψζεηο νη αηηήζεηο απηέο δηαβηβάδνληαη θαη απεπζείαο ζηηο 

επηηφπηεο πξνμεληθέο αξρέο, πνπ αζθνχλ αλαθξηηηθά θαζήθνληα, 

εηδνπνηείηαη φκσο ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο.  

 

2. Με ηνλ ίδην ηξφπν δηαβηβάδνληαη θαη νη θιήζεηο γηα λα επηδνζνχλ 

ζηνπο κάξηπξεο θαη ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο. 

 

Άξζξν   458. 

 

Αηηήζεηο ησλ μέλσλ δηθαζηηθώλ αξρώλ γηα αλαθξηηηθέο πξάμεηο. 

 

1. Οη αηηήζεηο μέλσλ δηθαζηηθψλ αξρψλ γηα ηε δηελέξγεηα 

αλαθξηηηθήο πξάμεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 457 παξ. 1 

δηαβηβάδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη εθηεινχληαη κε 

παξαγγειία ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ απφ ηνλ αλαθξηηή ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ε αλαθξηηηθή πξάμε, εθηφο 

αλ απηή αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ή ηνπ νξγαληζκνχ 

δηθαζηεξίσλ. Οη κάξηπξεο νξθίδνληαη πάληνηε πξηλ εμεηαζηνχλ
.
 θαηά ηα 

ινηπά ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα, νη δηεζλείο ζπλζήθεο θαη 

ηα έζηκα.  
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2. Οη θιήζεηο πξνο ηνπο κάξηπξεο, ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο θαη ηνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο, νη απνθάζεηο ή άιια έγγξαθα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο 

επηδίδνληαη κε θξνληίδα ηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 155-164. Ζ ζρεηηθή αίηεζε, αλ αθνξά ηελ θιήηεπζε καξηχξσλ ή 

πξαγκαηνγλσκφλσλ, γίλεηαη δεθηή κφλν αλ ε μέλε δηθαζηηθή αξρή πνπ ηελ 

ππνβάιιεη αλαιακβάλεη ξεηά ηελ ππνρξέσζε λα κε δησρζεί ή θξαηεζεί ν 

θιεηεπφκελνο γηα έγθιεκα πνπ έρεη ηειεζζεί πξηλ απφ ηελ εκθάληζή ηνπ 

ζηελ μέλε αξρή πνπ ηνλ θαιεί.  

 

3. Ο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπκβνπιίνπ εθεηψλ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ησλ 

αηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2: α) αλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 437 θαη 438 δελ επηηξέπεηαη λα εθδνζεί ν θαηεγνξνχκελνο γηα ηελ 

πξάμε ζρεηηθά κε ηελ νπνία δηελεξγεί αλάθξηζε ε μέλε δηθαζηηθή αξρή ή 

β) αλ θαηά ηνπο φξνπο ζπλζήθεο κε ηε ρψξα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε έθδνζε.  

 

Άξζξν  459. 

 

Μεηαγσγή ηνπ θξαηνπκέλνπ γηα εμέηαζε. 

 

1. Ο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζαγγειέα εθεηψλ κπνξεί λα δηαηάμεη χζηεξα απφ αίηεζε μέλεο 

δηθαζηηθήο αξρήο, πνπ δηαβηβάδεηαη κε ηε δηπισκαηηθή νδφ, ηε κεηαγσγή 

ζ’ απηήλ πξνζψπνπ πνπ θξαηείηαη ζηηο θπιαθέο, γηα λα εμεηαζηεί σο 

κάξηπξαο θαη θαηά αληηπαξάζηαζε κε κάξηπξεο ή θαηεγνξνπκέλνπο, κε 

ηνλ φξν ηεο άκεζεο επηζηξνθήο ηνπ. 

 

2. Ζ κεηαγσγή απηή κπνξεί λα δηαηαρζεί κφλν ζε θξάηνο ην νπνίν κε 

λφκν ή κε ζχκβαζε παξέρεη ηελ ίδηα δηθαζηηθή ζπλδξνκή ζην ειιεληθφ 

θξάηνο. Σα έμνδα ηεο κεηαγσγήο θαη ηεο επηζηξνθήο βαξχλνπλ ην θξάηνο 

πνπ δεηεί ηε κεηαγσγή θαη πξνθαηαβάιινληαη απφ απηφ ή απφ ηελ αξκφδηα 

ειιεληθή αξρή, αλ ε επρέξεηα απηή παξέρεηαη θαη ζην ειιεληθφ θξάηνο απφ 

ηε ρψξα πνπ δεηεί ηε κεηαγσγή. Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 458 

εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη εδψ.  
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Άξζξν  460. 

 

Έμνδα καξηύξσλ θαη πξαγκαηνγλσκόλσλ. 

 

Όηαλ ε επίδνζε ησλ θιήζεσλ ησλ καξηχξσλ θαη ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ δεηείηαη απφ αιινδαπή δηθαζηηθή αξρή, πξέπεη λα 

ζεκεηψλεηαη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη λα θαηαβιεζεί ζηνλ θιεηεπφκελν γηα 

ηα έμνδα ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο
.
 έλαληη ηνπ πνζνχ απηνχ πξνθαηαβάιιεηαη 

ζηνλ θιεηεπφκελν αλάινγν κέξνο απφ ηελ εκεδαπή αξκφδηα αξρή, κε 

εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, ακέζσο κφιηο απηφο δειψζεη φηη ζα 

πξνζέιζεη, κε ηνλ φξν ηεο αληηθαηαβνιήο ηνπ πνζνχ απφ ηε ρψξα πνπ ηνλ 

δεηεί. Δθείλνο πνπ παίξλεη ηελ πξνθαηαβνιή θαη απφ απείζεηα δελ 

πξνζέξρεηαη ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ πνηληθφ 

θψδηθα γηα ηελ απείζεηα. Ο φξνο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 458 εθαξκφδεηαη 

θαη εδψ.  

 

Άξζξν  461. 

 

Γηαβίβαζε ησλ πεηζηεξίσλ. 

 

1. Ζ αίηεζε μέλεο αξρήο γηα ηε δηαβίβαζε πεηζηεξίσλ ή άιισλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ 

εθηειείηαη κε παξάδνζε ησλ πεηζηεξίσλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, αλ απηφ δελ πξνζθξνχεη ζε ηδηαίηεξνπο ιφγνπο, θαη κε ηνλ 

φξν ηεο άκεζεο επηζηξνθήο απηψλ πνπ δηαβηβάζηεθαλ. Αλ πξφθεηηαη γηα 

έγγξαθα, απνζηέιινληαη θσηνηππίεο ηνπο.  

 

2. Ζ δηθαζηηθή απηή ζπλδξνκή εθηειείηαη κε ηνλ φξν ηεο 

ακνηβαηφηεηαο.  
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Δ Κ Σ Ο    Β Η Β Λ Η Ο 

 

ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ  

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Σ Μ Ζ Μ Α   

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 

 

Άξζξν  462. 

 

Πνηα είλαη ηα έλδηθα κέζα. 

 

Σα έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία θαηά 

ησλ βνπιεπκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ, εθηφο απφ φζα νξίδνληαη κε εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα, είλαη: α) ε έθεζε θαη β) ε αίηεζε γηα αλαίξεζε. 

 

 

Άξζξν  463. 

 

Πνηνο ηα αζθεί. 

 

Έλδηθν κέζν κπνξεί λα αζθήζεη κφλν εθείλνο πνπ ν λφκνο ηνπ δίλεη 

ξεηά απηφ ην δηθαίσκα. ε θάζε φκσο πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην ν 

δηθαηνχκελνο λα έρεη ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.  

 

Άξζξν  464. 

  

Άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ από ηνλ εηζαγγειέα. 

 

Ο εηζαγγειέαο εθεηψλ θαη ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, ζε φζεο 

πεξηπηψζεηο ηνπο παξέρεη ν λφκνο έλδηθα κέζα, κπνξνχλ λα ηα αζθήζνπλ, 

νπνηαδήπνηε γλψκε ή πξφηαζε θαη αλ είραλ δηαηππψζεη θαηά ηε ζπδήηεζε 

χζηεξα απφ ηελ νπνία εθδφζεθε ε απφθαζε ή ην βνχιεπκα πνπ 

πξνζβάιιεηαη, είηε νη ίδηνη είηε θαηψηεξνο εθπξφζσπνο ηεο εηζαγγειηθήο 

αξρήο
.
 ν αλψηεξνο ζε βαζκφ εηζαγγειέαο έρεη ηελ ίδηα δπλαηφηεηα, αθφκε 

θαη αλ ν θαηψηεξνο απνδέρηεθε ηελ απφθαζε.  
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Άξζξν  465. 

 

Άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο δηαδίθνπο. 

 

«1. Ο δηάδηθνο κπνξεί λα αζθήζεη ην έλδηθν κέζν πνπ ηνπ αλήθεη 

είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπνπ πνπ έρεη εληνιή θαηά ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 96 παξ. 1. Σν πιεξεμνχζην ή επηθπξσκέλν αληίγξαθφ 

ηνπ πξνζαξηάηαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε. ηηο πεξηπηψζεηο άζθεζεο έλδηθνπ 

κέζνπ θαηά βνπιεχκαηνο, θαζψο θαη θαηά απνθάζεσλ φηαλ ν 

δηθαηνχκελνο δελ είλαη παξψλ θαηά ηελ απαγγειία ηνπο, ην πιεξεμνχζην 

κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί ζην γξακκαηέα ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ αζθήζεθε ην 

έλδηθν κέζν, κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ άζθεζή ηνπ. Αλ ε πξνζεζκία 

απηή παξέιζεη άπξαθηε, ην έλδηθν κέζν θεξχζζεηαη απαξάδεθην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 476 παξ.1. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 341, 430 θαη 501 παξ. 1 εδ. ηειεπηαίν».
1
 

 

2. Σν έλδηθν κέζν θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ 

παξέρεηαη ζ’ εθείλνλ πνπ θαηαδηθάζηεθε κπνξεί λα αζθεζεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ θαη απφ ην ζπλήγνξν πνπ είρε παξαζηεί ζηε ζπδήηεζε
.
 

πξνθεηκέλνπ γηα πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζε δηθαζηηθή απαγφξεπζε ην 

έλδηθν απηφ κέζν κπνξεί λα αζθεζεί θαη απφ ην λφκηκν αληηπξφζσπφ ηνπ. 

Αλ εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε βξίζθεηαη, κε βάζε ηε κλεκνλεπφκελε 

ζηελ απφθαζε ζρεηηθή θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ηνλ θαηαδίθαζε, ζε 

δηαλνεηηθή θαηάζηαζε πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα αληηιεθζεί ην ζπκθέξνλ 

ηνπ θαη δελ έρεη θεξπρζεί αθφκα ζε θαηάζηαζε απαγφξεπζεο, ην έλδηθν 

κέζν κπνξεί λα αζθεζεί, εθηφο απφ ην ζπλήγνξν, θαη απφ αληφληα, ζχδπγν 

ή θαηηφληα ή ζπγγελή εμ αίκαηνο ζε πιάγηα γξακκή έσο δεχηεξνπ βαζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 465 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173).  
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Άξζξν  466. 

 

Αληίζεηε δήισζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

1. Σν έλδηθν κέζν πνπ αζθήζεθε απφ ζπλήγνξν θαηά ην άξζξν 465 

παξ. 2 καηαηψλεηαη κε αληίζεηε δήισζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Ζ αληίζεηε 

δήισζε πξέπεη λα γίλεη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηηθνχ γξακκαηέα, 

νπφηε ζπληάζζεηαη έθζεζε, θαη έσο ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ έλδηθνπ 

κέζνπ
.
 αλ εθείλνο πνπ έθαλε ηε δήισζε είλαη αλήιηθνο ή απαγνξεπκέλνο, 

ε ελέξγεηά ηνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη κε ηε δήισζε ηνπ  πξνζψπνπ 

πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα ή ηνπ επηηξφπνπ φηη ζπλαηλεί ζηελ αληίζεηε 

απηή δήισζε. Αλ κε ηελ απφθαζε πνπ έρεη πξνζβιεζεί επηβάιιεηαη ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, ε αληίζεηε δήισζή ηνπ είλαη 

αλίζρπξε.  

 

2. Όηαλ θαη ν θαηεγνξνχκελνο θαη ν ζπλήγνξνο αζθήζνπλ ην έλδηθν 

κέζν θαη ππάξρεη αληίζεζε κεηαμχ ησλ ιφγσλ πνπ πξνβάιινληαη, ζα 

πξνηηκεζεί ην έλδηθν κέζν πνπ σθειεί πεξηζζφηεξν ηνλ θαηεγνξνχκελν. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε δήισζε ηνπ ελφο ζπκπιεξψλεη ηε δήισζε ηνπ 

άιινπ.  

 

Άξζξν  467. 

 

Άζθεζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ από ηνλ αζηηθώο ππεύζπλν. 

 

Όηαλ ν λφκνο δελ πξνβιέπεη εηδηθά δηαθνξεηηθή ξχζκηζε, ν αζηηθψο 

ππεχζπλνο πνπ πήξε κέξνο ζηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην κπνξεί λα 

αζθήζεη φια ηα έλδηθα κέζα πνπ παξέρνληαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν φρη κφλν 

γηα ην θεθάιαην ηεο απφθαζεο πνπ αλαγλσξίδεη ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ, 

αιιά θαη γηα εθείλν πνπ θεξχζζεη ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Σν 

δηθαίσκα απηφ ηνπ αζηηθψο ππεπζχλνπ δελ αλαηξείηαη, αλ ν 

θαηεγνξνχκελνο ελαληησζεί ή αλ παξαηηεζεί απφ ην έλδηθν κέζν πνπ 

άζθεζε. Σν έλδηθν κέζν πνπ άζθεζε ν αζηηθψο ππεχζπλνο επεθηείλεηαη 

θαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ δελ ην έρεη αζθήζεη, δελ είλαη δπλαηφ φκσο 

απφ ην γεγνλφο απηφ  λα ρεηξνηεξεχζεη ε ζέζε ηνπ.  
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Άξζξν  468. 

 

Άζθεζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ από ηνλ πνιηηηθώο ελάγνληα. 

 

1. Ο πνιηηηθψο ελάγσλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ απφθαζε κε ην 

έλδηθν κέζν πνπ ηνπ ρνξεγεί ν λφκνο: α) αλ ν θαηεγνξνχκελνο 

θαηαδηθαζηεί (ζε νπνηαδήπνηε πνηλή) κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ γηα απνδεκίσζε, φηαλ είηε ηνπ επηδηθάζηεθε απηή είηε απνξξίθζεθε ε 

αγσγή ηνπ επεηδή δελ ζηεξηδφηαλ ζηνλ λφκν
.
 β) αλ ν θαηεγνξνχκελνο 

αζσσζεί, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε απνδεκίσζε θαη 

ζηα έμνδα (άξζξ. 71) ή πνπ ε πνιηηηθή αγσγή έρεη απνξξηθζεί επεηδή δελ 

ζηεξηδφηαλ ζην λφκν θαη κφλν σο πξνο απηά ηα θεθάιαηα.  

 

2. Σν ίδην δηθαίσκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 70 έρεη θαη ν 

εηζαγγειέαο.  

 

Άξζξν  469. 

 

Σν έλδηθν κέζν εθηείλεηαη θαη ζηνπο θαηεγνξνπκέλνπο  

πνπ δελ ην άζθεζαλ. 

 

Αλ ζην έγθιεκα ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη ή αλ ε πνηληθή επζχλε 

ελφο θαηεγνξνπκέλνπ εμαξηάηαη ζχκθσλα κε ην λφκν απφ ηελ επζχλε ηνπ 

άιινπ, ην έλδηθν κέζν πνπ αζθεί θάπνηνο απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο, 

αθφκε θαη φηαλ ρνξεγείηαη κφλν ζ’ απηφλ απφ ην λφκν, θαζψο θαη νη ιφγνη 

ηνπο νπνίνπο πξνηείλεη, αλ δελ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπφ 

ηνπ, σθεινχλ θαη ηνπο ππφινηπνπο θαηεγνξνπκέλνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπλάθεηαο (άξζξ. 128 θαη 131) ηζρχεη ν ίδηνο θαλφλαο, κφλν αλ νη ιφγνη 

πνπ πξνβάιινληαη κε ην έλδηθν κέζν αθνξνχλ παξαβάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη δελ αξκφδνπλ απνθιεηζηηθά ζην πξφζσπν εθείλνπ πνπ ην άζθεζε.  

«Γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ δελ είλαη αλαγθαία ε θιήηεπζε 

ησλ σθεινχκελσλ θαηεγνξνπκέλσλ, νη νπνίνη φκσο κπνξνχλ λα 

εκθαληζζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δίθε. ε πεξίπησζε πνπ ην 

δηθαζηήξην παξέιεηςε λα απνθαλζεί γηα ην επεθηαηηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

έλδηθνπ κέζνπ, κπνξεί κεηά απφ αίηεζε απηψλ ή ηνπ εηζαγγειέα λα 

επηιεθζεί εθ λένπ πξνο ζπκπιήξσζε ηεο απνθάζεψο ηνπ».
1
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζην άξζξν 469 κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41).  
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Άξζξν  470. 

 

Απαγνξεύεηαη λα ρεηξνηεξεύζεη ε ζέζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ αζθήζεθε έλδηθν κέζνλ ελαληίνλ 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο απφ εθείλνλ πνπ θαηαδηθάζηεθε ή ππέξ απηνχ, 

δελ κπνξεί λα γίλεη ρεηξφηεξε ε ζέζε ηνπ νχηε λα αλαθιεζνχλ ηα 

επεξγεηήκαηα πνπ δφζεθαλ κε ηελ απφθαζε πνπ πξνζβάιιεηαη. Γελ 

εκπνδίδεηαη φκσο ε επηβνιή παξεπφκελεο πνηλήο, πνπ απφ παξαδξνκή δελ 

επηβιήζεθε, αλ θαη ζχκθσλα κε ην λφκν έπξεπε ππνρξεσηηθά λα 

επηβιεζεί, ή ε επηβνιή κέηξνπ αζθάιεηαο πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ πνηληθφ 

θψδηθα. 

 

Άξζξν  471. 

 

Αλαζηαιηηθή δύλακε ησλ έλδηθσλ κέζσλ. 

 

1. Σν έλδηθν κέζν πνπ αζθήζεθε απφ εθείλνλ πνπ έρεη ην ζρεηηθφ 

δηθαίσκα εκπξφζεζκα θαη λνκφηππα, θαζψο θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε, αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ή ηνπ βνπιεχκαηνο πνπ 

πξνζβάιινληαη, φηαλ ν λφκνο δε δηαηάδεη δηαθνξεηηθά. Γελ αλαζηέιιεηαη 

φκσο ε δηάηαμε ηνπ βνπιεχκαηνο πνπ αθνξά ηε ζχιιεςε θαη ηελ 

πξνζσξηλή θξάηεζε
.
 αλ ην βνχιεπκα κε ζχκθσλε ηελ πξφηαζε ηνπ 

εηζαγγειέα απνθαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα γίλεη θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, πνηέ δελ αλαζηέιιεηαη ε απφιπζή ηνπ απφ ηηο θπιαθέο.  
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«2. Καη’ εμαίξεζε ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ 

ηεο αλαίξεζεο θαη ε αίηεζε γηα ηελ αλαίξεζε δελ αλαζηέιινπλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πνπ πξνζβάιιεηαη κε απηή. Σν δηθαζηήξην πνπ 

εμέδσζε ηελ απφθαζε κπνξεί, κφιηο αζθεζεί αλαίξεζε θαη εθφζνλ ην 

δεηήζεη ν εηζαγγειέαο ή ν θαηεγνξνχκελνο, λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζή 

ηεο ή, αλ ε αλαίξεζε αζθείηαη θαηά απφθαζεο πνπ απέξξηςε ηελ έθεζε σο 

απαξάδεθηε ή αλππνζηήξηθηε, λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξσηφδηθεο 

απφθαζεο. Ζ αλαζηνιή δηαηάζζεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη φηη ε έθηηζε ηεο 

πνηλήο σζφηνπ εθδνζεί ε απφθαζε επί ηεο αλαίξεζεο ζα έρεη σο ζπλέπεηα 

ππέξκεηξε θαη αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν ή ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. «Γεχηεξε αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο απφ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν είλαη απαξάδεθηε, αλ δελ παξέιζνπλ δχν κήλεο απφ ηελ 

απφξξηςε ηεο πξνεγνχκελεο».
1
 Γελ έρεη επίζεο αλαζηαιηηθή δχλακε ην 

έλδηθν κέζν αλ ν λφκνο δελ ην ρνξεγεί ξεηά».
1
 

 

Άξζξν  472. 

 

Ακθηζβήηεζε ηεο αλαζηαιηηθήο δύλακεο ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. 

 

Κάζε δηζηαγκφο ή ακθηζβήηεζε γηα ηελ αλαζηαιηηθή δχλακε ηνπ 

έλδηθνπ κέζνπ θαηά ην άξζξν 471 ιχεηαη ακεηάθιεηα απφ ην δηθαζηήξην ή 

ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε ή ην βνχιεπκα πνπ 

πξνζβάιιεηαη. Αλ φκσο ν δηζηαγκφο ή ε ακθηζβήηεζε αλαθχςεη κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ γηα ζπδήηεζε, ιχεηαη απφ ην δηθαζηήξην ή ην 

δηθαζηηθφ ζπκβνχιην πνπ είλαη αξκφδην λα θξίλεη. ε θάζε πεξίπησζε ν 

θαηεγνξνχκελνο θαη ν πνιηηηθψο ελάγσλ θαινχληαη πξηλ είθνζη ηέζζεξηο 

ηνπιάρηζηνλ ψξεο λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζην φξγαλν πνπ ζα θξίλεη 

γηα ηελ ακθηζβήηεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 471, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε ζην ζχλνιφ ηεο κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41) θαη ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104) θαη ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2479/1997    

(Α΄- 67), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165). Σν εληφο 

εηζαγσγηθψλ εδάθην αληηθαηαζηάζεθε, ζηε ζπλέρεηα, κε ην άξζξν 23 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
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Άξζξν  473. 

 

Πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ. 

 

«1. Όπνπ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, ε πξνζεζκία 

γηα ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ είλαη δέθα εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απφθαζεο. Αλ ν δηθαηνχκελνο δελ είλαη παξψλ θαηά ηελ απαγγειία ηεο 

απφθαζεο, ε πην πάλσ πξνζεζκία είλαη επίζεο δεθαήκεξε, εθηφο αλ απηφο 

δηακέλεη ζηελ αιινδαπή ή είλαη άγλσζηε ε δηακνλή ηνπ, νπφηε ε 

πξνζεζκία είλαη ηξηάληα εκεξψλ θαη αξρίδεη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ 

επίδνζε ηεο απφθαζεο. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ 

πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά βνπιεπκάησλ. «Γηα ηνλ 

εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά 

βνπιεπκάησλ αξρίδεη απφ ηελ πξαγκαηηθή θνηλνπνίεζή ηνπο (άξζξν 165 

παξ. 2)».
1
 Αλ δελ έρεη γίλεη πξαγκαηηθή θνηλνπνίεζε, ε πξνζεζκία είλαη 

ελφο κήλα απφ ηελ έθδνζε ηνπ βνπιεχκαηνο. «……»
1
».

1
 

 

2. Ζ αλαίξεζε θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο κπνξεί λα 

αζθεζεί απφ εθείλνλ πνπ θαηαδηθάζηεθε θαη κε δήισζε πνπ πεξηέρεη φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ θαη επηδίδεηαη ζηνλ εηζαγγειέα 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ, ε νπνία αξρίδεη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.1. Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη θαη ηελ 

αίηεζε αλαίξεζεο πνπ ηπρφλ αζθήζεθε ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν θαη 

πνπ δελ πεξηέρεη νξηζκέλνπο ιφγνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 473, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ.1653/1986 (Α΄- 173), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165). Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ 

λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
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3. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαίξεζεο αξρίδεη απφ ηφηε πνπ 

ε ηειεζίδηθε απφθαζε ζα θαηαρσξηζηεί θαζαξνγξαθεκέλε ζην εηδηθφ 

βηβιίν πνπ ηεξείηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ. Ζ 

θαζαξνγξάθεζε ηεο απφθαζεο πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο
.
 

δηαθνξεηηθά, ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ έρεη πεηζαξρηθή επζχλε. «Ζ 

θαηαρψξηζε ηεο θαζαξνγξακκέλεο απφθαζεο ζην εηδηθφ βηβιίν απαηηείηαη 

κφλν γηα ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αλαίξεζεο θαη ηπρφλ κε 

θαηαρψξηζε δελ εκπνδίδεη ηελ παξαγξαθή ηεο πνηλήο».
1
  «ην εηδηθφ απηφ 

βηβιίν θαηαρσξνχληαη θαζαξνγξακκέλεο θαη νη απνθάζεηο ησλ 

πξσηνβάζκησλ δηθαζηεξίσλ, πνπ, φπσο απαγγέιζεθαλ, πξνζβάιινληαη κε 

έθεζε, εθφζνλ ην δεηήζεη ν εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Ζ πξνζεζκία 

γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλαίξεζεο απφ ηνλ εηζαγγειέα αξρίδεη απφ ηελ 

θαηαρψξεζε απηή, ε νπνία γίλεηαη εληφο δχν κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο απφθαζεο». 
2
 

 

«4. Οη παξαπάλσ πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά 

βνπιεπκάησλ θαη απνθάζεσλ αλαζηέιινληαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 1
εο

 έσο 31
εο

 Απγνχζηνπ».
3
 

 

Άξζξν  474. 

 

Έθζεζε θαη ιόγνη άζθεζεο ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 473, ην 

έλδηθν κέζν αζθείηαη κε δήισζε ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ 

εμέδσζε ηελ απφθαζε (ή ην βνχιεπκα) ή ζην γξακκαηέα ηνπ εηξελνδηθείνπ 

ή ζηνλ πξντζηάκελν ηεο πξνμεληθήο αξρήο πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ 

θαη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ θαηνηθεί ή δηακέλεη πξνζσξηλά ν 

δηθαηνχκελνο. Αλ απηφο θξαηείηαη ζηε θπιαθή, ε δήισζε κπνξεί λα γίλεη 

θαη ζ’ εθείλνλ πνπ ηε δηεπζχλεη. Γηα ηε δήισζε ζπληάζζεηαη έθζεζε πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ εθείλνλ πνπ ηελ ππνβάιιεη ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ 

(άξζξν 465 παξ.1) θαη απφ εθείλνλ πνπ ηελ δέρεηαη. Ο εηζαγγειέαο κπνξεί 

λα δειψζεη ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ θαη ηειεγξαθηθά, νπφηε ην 

έλδηθν κέζν ζεσξείηαη φηη αζθήζεθε κε ηελ θαηάζεζε ηνπ 

ηειεγξαθήκαηνο. Αλ ε έθζεζε γίλεη ζε άιιν γξακκαηέα ή ζην δηεπζπληή 

ησλ θπιαθψλ, απνζηέιιεηαη ακέζσο ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ 

εμέδσζε ηελ απφθαζε.  

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 473 κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 

ηνπ λ.2521/1997 (Α΄- 174).  
2
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ ηειεπηαία εδάθηα πξνζηέζεθαλ ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 473 κε ην άξζξν 10 ηνπ 

λ.4274/2014 (Α΄- 147).  
3
 Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 473 κε ην άξζξν 19 ηνπ λ.2721/1999 (Α΄- 112).  
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2. ηελ έθζεζε πξέπεη λα δηαηππψλνληαη θαη νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο αζθείηαη ην έλδηθν κέζν.  

  

«3. ηελ έθζεζε αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ (ΑΦΜ) θαη ε αξκφδηα ΓΟΤ ηνπ πξνζψπνπ πνπ αζθεί ην έλδηθν 

κέζν. Αλ απηφο πνπ αζθεί ην έλδηθν κέζν δελ έρεη ΑΦΜ, αλαγξάθνληαη 

ππνρξεσηηθά ην επψλπκν θαη ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ, ην παηξηθφ 

επψλπκν θαη ην φλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ, ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο 

γέλλεζεο ζηελ Διιάδα ή ε ρψξα γέλλεζεο ζην εμσηεξηθφ».
1
 

 

Άξζξν  475. 

 

Παξαίηεζε από έλδηθν κέζν. 

 

1. Ο δηάδηθνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ην έλδηθν κέζν πνπ έρεη 

αζθήζεη. Ζ παξαίηεζε δειψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 474 παξ.1
.

 κπνξεί 

λα γίλεη αθφκα θαη ζην αθξoαηήξηo,  πξηλ αξρίζεη ε ζπδήηεζε, κε δήισζε 

πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ παξαίηεζε πνπ έγηλε 

δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί.  

 

2. Ο εηζαγγειέαο δελ κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ην έλδηθν κέζν πνπ 

έρεη αζθήζεη.  

 

Άξζξν  476. 

 

Όηαλ ην έλδηθν κέζν είλαη απαξάδεθην. 

 

«1. Όηαλ ην έλδηθν κέζν αζθήζεθε απφ πξφζσπν πνπ δελ είρε ην 

δηθαίσκα ή ελαληίνλ απφθαζεο ή βνπιεχκαηνο γηα ηα νπνία δελ 

πξνβιέπεηαη ή φηαλ αζθήζεθε εθπξφζεζκα ή ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη 

δηαηππψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν γηα ηελ άζθεζή ηνπ, θαζψο θαη 

φηαλ έγηλε λφκηκα παξαίηεζε απφ ην έλδηθν κέζν ή ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε πνπ ν λφκνο ξεηά πξνβιέπεη φηη ην έλδηθν κέζν είλαη 

απαξάδεθην, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή ην δηθαζηήξην (σο ζπκβνχιην) πνπ 

είλαη αξκφδην λα θξίλεη ζρεηηθά, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα θαη 

αθνχ αθνχζεη ηνπο δηαδίθνπο πνπ εκθαληζηνχλ, θεξχζζεη απαξάδεθην ην 

έλδηθν κέζν θαη δηαηάζζεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ή ηνπ βνπιεχκαηνο 

πνπ έρεη πξνζβιεζεί θαη ηελ θαηαδίθε ζηα  έμνδα εθείλνπ  πνπ  άζθεζε  ην 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 473 κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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έλδηθν κέζν. Ο εηζαγγειέαο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ην δηάδηθν πνπ άζθεζε 

ην έλδηθν κέζν ή ηνλ αληίθιεηφ ηνπ γηα λα πξνζέιζεη ζην ζπκβνχιην θαη 

εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ είθνζη ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ απφ ηελ 

εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην (ζπκβνχιην). Σελ εηδνπνίεζε 

ελεξγεί ν γξακκαηέαο ηεο εηζαγγειίαο κε νπνηνδήπνηε κέζν (θαη 

πξνθνξηθψο θαη ηειεθσληθψο) ζηελ αλαγξαθφκελε ζην έλδηθν κέζν 

δηεχζπλζε θαη ζεκεηψλεη ηνχην ζην θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο».
1
 

 

«2. Καηά ηεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ην έλδηθν κέζν σο 

απαξάδεθην επηηξέπεηαη κφλν αλαίξεζε».
2
 

 

3. Αλ ην έλδηθν κέζν θεξπρζεί απαξάδεθην, ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

παχνπλ απηνδηθαίσο θαηά ην άξζξν 469.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 476 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄-104).  

2
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 476 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄-165). 
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο   Σ Μ Ζ Μ Α  

 

ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΒΟΤΛΔΤΜΑΣΧΝ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο     Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο  

 

Έθεζε. 

 

«Άξζξν  477.
1
 

 

ε πνηνπο επηηξέπεηαη. 

 

Έθεζε θαηά ηνπ βνπιεχκαηνο επηηξέπεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαη  

ζηνλ εηζαγγειέα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ θαη ζε φζεο 

άιιεο νξίδεη εηδηθά ν λφκνο».  

 

Άξζξν  478. 

 

Πόηε επηηξέπεηαη ζηνλ θαηεγνξνύκελν. 

 

Σν έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο επηηξέπεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν κφλν 

θαηά ηνπ βνπιεχκαηνο ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ ην νπνίν ηνλ 

παξαπέκπεη ζην δηθαζηήξην γηα θαθνχξγεκα θαη κφλν γηα ηνπο ιφγνπο :  

α. ηεο απφιπηεο αθπξφηεηαο θαη  

β. ηεο εζθαικέλεο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο νπζηαζηηθήο πνηληθήο 

δηάηαμεο.  

«Σν έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο επηηξέπεηαη επίζεο ζηνλ αλήιηθν 

θαηεγνξνχκελν κφλν θαηά ηνπ βνπιεχκαηνο ηνπ ζπκβνπιίνπ 

πιεκκειεηνδηθψλ ην νπνίν ηνλ παξαπέκπεη ζην δηθαζηήξην γηα έγθιεκα 

πνπ, αλ ην ηεινχζε ελήιηθνο, ζα ήηαλ θαθνχξγεκα, γηα ην νπνίν 

επηβάιιεηαη ε πνηλή ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο 

αλειίθσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 παξάγξαθνο 1 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

θαη κφλν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.»
2 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 477 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄-218).  

2
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 478, φπσο ην άξζξν απηφ είρε ηξνπνπνηεζεί δηαδνρηθά κε ην άξζξν 39 

ηνπ λ.3160/2003 (Α΄-165), ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄-140) θαη ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄-218), πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42) 

θαη αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.4356/2015 (Α΄-181). 
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«Άξζξν  479.
1
 

 

Πόηε επηηξέπεηαη ζηνλ εηζαγγειέα. 

 

Ο εηζαγγειέαο εθεηψλ κπνξεί λα πξνζβάιεη κε έθεζε νπνηνδήπνηε 

βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κήλα 

απφ ηελ έθδνζή ηνπ (άξζξν 306). Ζ πξνζεζκία απηή θαη ε έθεζε πνπ 

αζθήζεθε δελ αλαζηέιινπλ ηελ απνθπιάθηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ 

έρεη δηαηαρζεί κε ην πξνζβαιιφκελν βνχιεπκα». 

  
Άξζξν  480.

2
 

 

Πόηε επηηξέπεηαη ζηνλ πνιηηηθώο ελάγνληα. 

 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 479, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41) θαη ην 

άξζξν 40 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3904/2010 

(Α΄- 218).  
2
 Σν άξζξν 480, φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), 

θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).   

 



ει. 336                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Άξζξν   481. 

 

Αξκόδην δηθαζηήξην γηα ηελ έθεζε. 

 

1. Γηα ηελ «έθεζε»
1
 απνθαίλεηαη ην ζπκβνχιην εθεηψλ χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 316,318 θαη 319.  

 

2. Αλ ην βνχιεπκα πνπ πξνζβάιιεηαη έρεη εθδνζεί αθχξσο, ην 

ζπκβνχιην εθεηψλ, αθνχ ην θεξχμεη άθπξν, θξαηεί ηελ ππφζεζε θαη 

απνθαίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ εληφο εηζαγσγηθψλ ιέμε αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο   Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Αίηεζε αλαίξεζεο. 

 

Άξζξν  482.
1
 

 

Πόηε επηηξέπεηαη ζηνπο δηαδίθνπο. 

 

……………………………………………………………………………….  

 

Άξζξν   483. 

 

Πόηε επηηξέπεηαη ζηνλ εηζαγγειέα. 

 

«1. Ο εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

αλαίξεζε ηνπ βνπιεχκαηνο, πνπ αθνξά θαθνχξγεκα, φηαλ απηφ 

παξαπέκπεη ηνλ θαηεγνξνχκελν ή απνθαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα γίλεη 

θαηεγνξία ή παχεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηελ πνηληθή δίσμε ή ηελ 

θεξχζζεη απαξάδεθηε».
2
 

 

2. Σν ίδην δηθαίσκα έρεη θαη ν εηζαγγειέαο εθεηψλ γηα ηα 

βνπιεχκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ εθεηψλ.  

 

«3. Ο εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

αλαίξεζε νπνηνπδήπνηε βνπιεχκαηνο κε ζρεηηθή δήισζε ζην γξακκαηέα 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 479, 

ην δεχηεξν εδάθην ηνπ νπνίνπ εθαξκφδεηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

Μεηά ηελ πξνζεζκία απηή ν ίδηνο ν εηζαγγειέαο κπνξεί λα αζθήζεη 

αλαίξεζε ηνπ βνπιεχκαηνο ππέξ ηνπ λφκνπ θαη γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνδηθαζία ρσξίο λα βιάπηνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ δηαδίθσλ».
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 482, φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41),  ηελ παξ. 

12 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207),  ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165) θαη 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄- 140), θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.3904/2010    

(Α΄- 218).  
2
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 483 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  

3
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 483, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.3160/2003        

(Α΄- 165), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218).  
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Άξζξν  484. 

 

Λόγνη αλαίξεζεο. 

 

1. Λφγνη γηα λα αλαηξεζεί ην βνχιεπκα είλαη κφλν: α) ε απφιπηε 

αθπξφηεηα (άξζξν 171 αξηζ. 1)
. 
β) ε εζθαικέλε εθαξκνγή ή εξκελεία ηεο 

νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηάηαμεο πνπ εθαξκφζηεθε ζην βνχιεπκα
.
 γ) ε 

παξαβίαζε ηνπ δεδηθαζκέλνπ (άξζξνπ 57)
. 

«δ)»
1
 ε έιιεηςε εηδηθήο 

αηηηνινγίαο πνπ επηβάιιεη ην άξζξν 139
.
 «ε)»

1
 ε παξάλνκε (άξζξν 476) 

απφξξηςε ηεο έθεζεο θαηά ηνπ βνπιεχκαηνο σο απαξάδεθηεο
.
 θαη «ζη)»

1 
ε 

ππέξβαζε εμνπζίαο. Τπέξβαζε εμνπζίαο ππάξρεη, φηαλ ην ζπκβνχιην 

άζθεζε δηθαηνδνζία πνπ δελ ηνπ δίλεη ν λφκνο θαη ηδηαίηεξα φηαλ 

απνθάλζεθε γηα ππφζεζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ή έιπζε 

πξνθαηαξθηηθφ δήηεκα πνπ κε ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ ππάγεηαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή απνθάλζεθε 

πέξα απφ ηελ εμνπζία ηνπ θαηά ηα άξζξα 307, 309 θαη 318 ή, ηέινο, 

παξέπεκςε ζε δίθε ηνλ θαηεγνξνχκελν γηα έγθιεκα γηα ην νπνίν δελ 

ππνβιήζεθε λφκηκα ε απαηηνχκελε γηα ηελ πνηληθή δίσμε έγθιεζε ή 

αίηεζε (άξζξα 41 θαη 50) ή γηα ην νπνίν δε δφζεθε ε άδεηα δίσμεο (άξζξν 

54) ή γηα ην νπνίν δελ έρεη επηηξαπεί ξεηά ε έθδνζε (άξζξν 438).  

 

«2. Αλ ε αίηεζε γηα αλαίξεζε είλαη εκπξφζεζκε θαη λνκφηππε, ν 

Άξεηνο Πάγνο εμεηάδεη θαη απηεπαγγέιησο ηνπο πην πάλσ ιφγνπο 

αλαίξεζεο. Σν άξζξν 318 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Οη πεξηπηψζεηο ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 484 αλαξηζκήζεθαλ ζε δ΄ , ε΄ θαη ζη΄, αληίζηνηρα, 

κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο δ΄, κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  

 

 
2
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 484 (φπσο αλαξηζκήζεθε ε παξ. 3, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.3160/2003), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 42 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  485. 

 

πδήηεζε ηεο αλαίξεζεο. 

 

1. Γηα ηελ αίηεζε αλαίξεζεο βνπιεχκαηνο απνθαίλεηαη ην πνηληθφ 

ηκήκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ ζπλεδξηάδεη κε ηξηκειή ζχλζεζε σο 

ζπκβνχιην, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ εηζαγγειέα. «Σα 

άξζξα 308 παξ. 2, 309 παξ. 2, 476 παξ. 1 θαη 3, 513 παξ.1 εδάθ. α΄, 515 

παξ. 3 εδάθ. πξψην, 516 έσο 519, 522, 523 θαη 524 παξ. 1 εδάθην πξψην 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο».
1
 

 

2. Πξφζζεηνη ιφγνη γηα αλαίξεζε βνπιεπκάησλ πέξα απφ φζνπο 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε δελ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ απφ 

εθείλνλ πνπ αζθεί ηελ αλαίξεζε.  

 

3. …………………………………………………………………….
2
 

 

4. …………………………………………………………………….
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 485 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
  Οη παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 485 θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξ. 1β΄ ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 

51). 
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Σ Ρ Η Σ Ο   Σ Μ Ζ Μ Α 

 

ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Έθεζε. 

 

Άξζξν  486. 

 

Έθεζε θαηά ηεο αζσσηηθήο απόθαζεο. 

 

1. Έθεζε θαηά ηεο αζσσηηθήο απφθαζεο ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ, ηνπ 

κνλνκεινχο θαη ηνπ ηξηκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ θαη ηνπ εθεηείνπ γηα 

πιεκκέιεκα (άξζξν 111 αξηζ. 6 θαη 116 ) κπνξνχλ λα αζθήζνπλ: α) ν 

θαηεγνξνχκελνο, κφλν αλ αζσψζεθε γηα έκπξαθηε κεηάλνηα ή κε 

αηηηνινγία πνπ, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν, ζίγεη ηελ ππφιεςή ηνπ
.
 β) ν 

πνιηηηθψο ελάγσλ θαη ν κελπηήο ή εθείλνο πνπ ππέβαιε ηελ έγθιεζε, αλ 

θαηαδηθάζηεθαλ ζε απνδεκίσζε θαη ζηα έμνδα θαηά ην άξζξν 71 θαη κφλν 

γη’ απηφ ην θεθάιαην
.
 θαη γ) ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ησλ πηαηζκαηνδηθείσλ θαη ησλ πιεκκειεηνδηθείσλ (ηξηκειψλ 

θαη κνλνκειψλ) θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ αλειίθσλ φπνπ αζθεί ηα 

θαζήθνληά ηνπ, θαη ν εηζαγγειέαο εθεηψλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

εθεηείνπ φπνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ (άξζξ. 111 αξηζ. 6 θαη 116), θαη, 

κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ, θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ 

πιεκκειεηνδηθείσλ πνπ ππάγνληαη γεληθά ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ.  

 

«2. Έθεζε θαηά ηεο αζσσηηθήο απφθαζεο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ 

δηθαζηεξίνπ ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ηνπ 

ηξηκεινχο εθεηείνπ γηα θαθνπξγήκαηα κπνξεί λα αζθήζεη ν εηζαγγειέαο 

εθεηψλ, εθφζνλ ε απφθαζε δελ είλαη νκφθσλε θαη ην κέινο ή ηα κέιε πνπ 

κεηνςήθεζαλ είραλ ηε γλψκε φηη ν θαηεγνξνχκελνο έπξεπε λα θεξπρζεί 

έλνρνο γηα πξάμε πνπ ηηκσξείηαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο».
1
 «Ο 

εηζαγγειέαο εθεηψλ κπνξεί λα αζθήζεη έθεζε θαηά ηεο αζσσηηθήο 

απφθαζεο ηνπ κνλνκεινχο εθεηείνπ (άξζξν 110)». 
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 486, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88) 

θαη ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην εδάθ. α΄ 

ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄- 104) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 33 

ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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«3. Ζ άζθεζε έθεζεο απφ ηνλ εηζαγγειέα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη 

εηδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ζηε ζρεηηθή έθζεζε (άξζξν 498), άιισο ε 

έθεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε».
1
 

 

Άξζξν  487. 

 

Έθεζε θαηά ηεο απόθαζεο πνπ θεξύζζεη αλαξκνδηόηεηα. 

 

ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ζηνλ εηζαγγειέα επηηξέπεηαη έθεζε θαηά 

ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ην δηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη είλαη θαζ’ χιελ 

αλαξκφδην θαη παξέπεκςε ηελ ππφζεζε ζην αξκφδην δηθαζηήξην ή ζηνλ 

εηζαγγειέα (άξζξ. 120)  

 

«Άξζξν  488.
2
 

 

Έθεζε ελαληίνλ θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο. 

 

α. Από ηνλ πνιηηηθώο ελάγνληα. 

 

ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα επηηξέπεηαη έθεζε ελαληίνλ ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο αιιά κφλν θαηά ηνπ κέξνπο πνπ απέξξηςε ηελ 

αγσγή ηνπ επεηδή δελ ζηεξίδεηαη ζην λφκν ή ηνπ επηδίθαζε ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ή απνδεκίσζε, αλ ην πνζφ πνπ δεηήζεθε ζπλνιηθά, ζε θάζε 

πεξίπησζε ππεξβαίλεη: α) ην πνζφ ησλ εθαηφ επξψ, αλ ε έθεζε 

πξνζβάιιεη απφθαζε ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ
. 

β) ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ 

πελήληα επξψ, αλ πξνζβάιιεη απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο 

πιεκκειεηνδηθείνπ ή ηνπ κνλνκεινχο δηθαζηεξίνπ ησλ αλειίθσλ
. 

γ) ην 

πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ επξψ, αλ πξνζβάιιεη απφθαζε ηνπ ηξηκεινχο 

πιεκκειεηνδηθείνπ ή ηνπ ηξηκεινχο δηθαζηεξίνπ ησλ αλειίθσλ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 486 κε ην εδάθ. β΄ ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996         

(Α΄- 104).  
2
 Σν άξζξν 488 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 44 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165). 
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Άξζξν  489. 

 

β. Από ηνλ θαηεγνξνύκελν θαη ηνλ Δηζαγγειέα. 

 

«1. Δθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε θαη ν εηζαγγειέαο ή ν δεκφζηνο 

θαηήγνξνο έρνπλ δηθαίσκα λα αζθήζνπλ έθεζε:   

«α) θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ θαη ηνπ εηξελνδηθείνπ 

(άξζξν 116), αλ κε απηήλ ν θαηεγνξνχκελνο θαηαδηθάζηεθε ζε θξάηεζε 

πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα (40) εκέξεο ή ζε πξφζηηκν πάλσ απφ ρίιηα 

(1.000) επξψ ή ζε απνδεκίσζε ή ζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνο ηνλ 

πνιηηηθψο ελάγνληα πάλσ  απφ  εθαηφ (100) επξψ ζπλνιηθά»
1
,   

«β) θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ  κνλνκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ αλ κε 

απηήλ θαηαδηθάζηεθε ν θαηεγνξνχκελνο ζε θπιάθηζε πάλσ απφ ηξεηο (3) 

κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πάλσ απφ δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ»
2
 ή αλ 

επηδηθάζηεθε ελαληίνλ ηνπ νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε 

πάλσ απφ δηαθφζηα πελήληα επξψ ζπλνιηθά ή αλ θαηαδηθάζηεθε ζε 

νπνηαδήπνηε πνηλή πνπ ζπλεπάγεηαη ηηο ζηεξήζεηο θαη ηηο αληθαλφηεηεο 

πνπ νξίδνληαη ζηελ επφκελε πεξίπησζε (ζηνηρείν γ΄) ή αθφκα αλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ έθηηζε άιιεο πνηλήο θπιάθηζεο πνπ είρε αλαζηαιεί θαη 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηξεηο κήλεο ή ζπλεπάγεηαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα,  

«γ) θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ ηξηκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ θαη ηεο 

απφθαζεο ηνπ εθεηείνπ γηα πιεκκειήκαηα (άξζξα 111 παξ. 6 θαη 116) αλ 

κε απηή θαηαδηθάζηεθε ν θαηεγνξνχκελνο ζε πνηλή θπιάθηζεο πάλσ απφ 

πέληε (5) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πάλσ απφ ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) 

επξψ»
3
 ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή πνπ ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ ή έθπησζε απφ δεκφζηα δεκνηηθή ή θνηλνηηθή ππεξεζία ή 

αληθαλφηεηα δηνξηζκνχ ζε απηήλ ή ζε πνηλή πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ έθηηζε 

άιιεο πνηλήο θπιάθηζεο πνπ είρε αλαζηαιεί θαη είλαη κεγαιχηεξε απφ 

πέληε κήλεο ή πνπ ζπλεπάγεηαη ηηο παξαπάλσ ζηεξήζεηο θαη αληθαλφηεηεο 

ή ζε απνδεκίσζε θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνο ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα 

πάλσ απφ πεληαθφζηα επξψ ζπλνιηθά,  

δ) θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ κνλνκεινχο θαη ηξηκεινχο δηθαζηεξίνπ 

αλειίθσλ, κε ηελ νπνία θαηαδηθάζηεθε ν αλήιηθνο ζε πεξηνξηζκφ ζε 

εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ ή επηβιήζεθαλ ζε απηφλ αλακνξθσηηθά 

ή ζεξαπεπηηθά κέηξα,  

 

                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 489, φπσο ε ηειεπηαία αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 26 ηνπ 

λ.3904/2010 (Α΄- 218), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4055/2012         

(Α΄- 51).  
2
 Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 489 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
3
 Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο πεξίπη. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 489 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 12 ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
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   «ε) Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ κνλνκεινχο ή ηξηκεινχο δηθαζηεξίνπ 

αλειίθσλ κε ηελ νπνία ν αλήιηθνο πνπ θαηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο είρε 

ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην (15ν) έηνο, δηθάζηεθε φκσο κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ δέθαηνπ φγδννπ (18νπ) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, 

θαηαδηθάζηεθε θαηά ην άξζξν 130 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ζε πνηλή 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο.»
1 

 

«ζη) θαηά ηεο απφθαζεο  ηνπ  κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ θαη ηνπ 

ηξηκεινχο ή κνλνκεινχο εθεηείνπ κε ηελ νπνία θαηαδηθάζηεθε ν 

θαηεγνξνχκελνο ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ (3) εηψλ γηα θαθνχξγεκα ή ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ γηα 

πιεκκέιεκα»
1
».

1
 

 

2. ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ην 

δηθαίσκα γηα ηελ άζθεζε έθεζεο ξπζκίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο πνηλήο 

πνπ πξνζδηνξίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε παξάγξαθφ ηνπ.  

 

3. Αλ ε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή κεηαηξαπεί ζε ρξεκαηηθή, 

ην δηθαίσκα γηα άζθεζε έθεζεο εμαξηάηαη: α) απφ ηελ πνηλή θπιάθηζεο ή 

θξάηεζεο πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε ρξεκαηηθή ή β) απφ ηε ρξεκαηηθή πνηλή 

πνπ ηελ έρεη αληηθαηαζηήζεη, αλ εμαηηίαο ηνπ πνζνχ ηεο κπνξεί ε απφθαζε 

λα πξνζβιεζεί κε έθεζε θαηά ηελ παξ. 1 εδ. α, β θαη γ απηνχ ηνπ άξζξνπ.  

 

Άξζξν  490. 

 

γ. Ηδίσο από ηνλ εηζαγγειέα. 

 

1. Καη εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 489, ν εηζαγγειέαο 

πιεκκειεηνδηθψλ κπνξεί λα πξνζβάιιεη κε έθεζε θάζε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ησλ πηαηζκαηνδηθείσλ θαη ησλ κνλνκειψλ πιεκκειεηνδηθείσλ 

ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ
. 
επίζεο ν εηζαγγειέαο εθεηψλ κπνξεί λα πξνζβάιεη κε 

έθεζε θάζε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ησλ κνλνκειψλ θαη ηξηκειψλ 

πιεκκειεηνδηθείσλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ αλειίθσλ ηεο πεξηθεξείαο ηνπ 

εθεηείνπ, είηε ππέξ είηε ελαληίνλ εθείλνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε, κέζα ζε 

δέθα εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο.  

 

                                                           
1
 Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 489, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1868/1989 

(Α΄- 230), ηα άξζξα 33 θαη 37 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.1968/1991    

(Α΄- 150), ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88), ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

λ.2521/1997 (Α΄-174), ην άξζξν 45 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3189/2003 

(Α΄- 243) θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3860/2010 (Α΄- 111), αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ην άξζξν 

26 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄- 218). ηε ζπλέρεηα, ε πεξίπησζε ζη΄ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ λ .4055/2012 (Α΄- 51) θαη ε πεξίπησζε ε΄ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42). 
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2. Ο εηζαγγειέαο εθεηψλ κπνξεί λα πξνζβάιεη κε έθεζε θάζε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ θαη ηνπ 

«ηξηκεινχο»
1
 «ή κνλνκεινχο»

1
 εθεηείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ εθεηείνπ ηνπ, 

είηε ππέξ είηε ελαληίνλ εθείλνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε, κέζα ζε δεθαπέληε 

εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο.  

 

Άξζξν  491. 

Ζ έθεζε ζηελ πεξίπησζε ζπξξνήο εγθιεκάησλ. 

 

ηελ πεξίπησζε ζπξξνήο εγθιεκάησλ πνπ εθδηθάζηεθαλ  κε ηελ 

ίδηα απφθαζε, ε δπλαηφηεηα λα αζθεζεί έθεζε εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή 

πνηλή πνπ επηβιήζεθε θαη ε έθεζε πνπ αζθήζεθε εθηείλεηαη ζε φια ηα 

εγθιήκαηα πνπ ζπξξένπλ. Αλ απηά εθδηθάζηεθαλ ρσξηζηά, κε έθδνζε 

πεξηζζφηεξσλ απνθάζεσλ, θαη ε ζπλνιηθή πνηλή θαζνξίζηεθε πξηλ γίλνπλ 

φιεο ακεηάθιεηεο, γηα ην αλ είλαη δπλαηή ε έθεζε ελαληίνλ ηεο απφθαζεο 

πνπ πξνζδηφξηζε ηε ζπλνιηθή πνηλή ιακβάλεηαη ππφςε απηή ε πνηλή
.
 αλ 

αζθεζεί έθεζε ελαληίνλ ηεο απφθαζεο πνπ πξνζδηφξηζε ηε ζπλνιηθή 

πνηλή, ζεσξνχληαη φηη πξνζβιήζεθαλ θαη εθείλεο αθφκε απφ ηηο επηκέξνπο 

απνθάζεηο πνπ, φπσο απαγγέιζεθαλ, δελ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ κε 

έθεζε ή πέξαζε ε πξνζεζκία ηεο έθεζεο, αξθεί λα κελ έγηλαλ 

ακεηάθιεηεο.  

 

Άξζξν  492. 

Έθεζε θαηά ηνπ κέξνπο ηεο απόθαζεο πνπ πξνβιέπεη ηελ απόδνζε  

ή ηε δήκεπζε. 

 

Καηά ηνπ κέξνπο θάζε απφθαζεο πνπ δηαηάζζεη απφδνζε ησλ 

πξαγκάησλ πνπ αθαηξέζεθαλ θαη ησλ πεηζηεξίσλ ή δήκεπζε επηηξέπεηαη 

έθεζε ζηνλ θαηεγνξνχκελν, ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα θαη ηνλ ηξίην, ηνπ 

νπνίνπ ηηο αμηψζεηο έθξηλε ε απφθαζε (άξζξα 310 παξ. 2 θαη 373).  

 

Άξζξν  493. 

Έθεζε ζε ζπλαθή εγθιήκαηα. 

 

Ζ έθεζε εθηείλεηαη ζε φια ηα ηπρφλ ζπλαθή εγθιήκαηα, αθφκε θαη 

φηαλ επηηξέπεηαη γηα έλα κφλν απφ απηά. 

 

                                                           
1
 ρεη. : Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1649/1986 (Α΄- 149) νξίδεηαη φηη :  

  «2. ηα άξζξα 109, 322 παξ. 3, 448 παξ. 1, 486 παξ. 2, 489 παξ. 1 εδάθ. ζη΄, 490 παξ. 2, 497 παξ. 6, 

φπσο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ή πξνζηεζεί κε δηαηάμεηο ηνπ λ.969/1979, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε δηάηαμε, 

φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα πεληακειέο εθεηείν, λνείηαη εθεμήο ην ηξηκειέο εθεηείν θαη, φπνπ γίλεηαη ιφγνο 

γηα επηακειέο εθεηείν, λνείηαη εθεμήο ην πεληακειέο εθεηείν». Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 33 

ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51), κεηά ηε ιέμε «ηξηκεινχο» πξνζηέζεθαλ νη ιέμεηο «ή κνλνκεινχο».  
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«Άξζξν  494.
1
 

 

Αληέθεζε. 

 

……………………………………………………………………….» 

 

«Άξζξν  495.
1
 

 

Πξνζεζκία θαη δηαηππώζεηο ηεο αληέθεζεο. 

 

……………………………………………………………………….» 

 

«Άξζξν  496.
1
 

 

Απνηειέζκαηα ηεο αληέθεζεο. 

 

………………………………………………………….……………» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σα άξζξα 494, 495 θαη 496 θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 46 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄-165).  
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«Άξζξν  497.
1
 

 

Αλαζηαιηηθή δύλακε ηεο έθεζεο. 

 

1. Αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα έρεη κφλν ε έθεζε πνπ αζθείηαη 

παξαδεθηά θαη φρη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο.  

2. Αλ κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε επηβιήζεθε πνηλή θπιάθηζεο 

έσο ηξηψλ εηψλ, ε έθεζε έρεη απηνδηθαίσο αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.  

3. Αλ ε επηβιεζείζα πνηλή θπιάθηζεο είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ 

εηψλ, ε έθεζε έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην 

θξίλεη αιιηψο.  

«4. Αλ κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε επηβιήζεθε πνηλή πξφζθαηξεο 

θάζεηξμεο ή πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ, ε θξίζε γηα 

ην αλ ε έθεζε έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα αλήθεη ζην δηθαζηήξην πνπ 

δίθαζε. Απηφ, κε εηδηθή αηηηνινγία θαη εθαξκφδνληαο ηα θξηηήξηα ηεο 

παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη, ζηηο αληίζηνηρεο 

πεξηπηψζεηο, ιακβάλνληαο πξσηίζησο ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ, 

απνθαζίδεη ακέζσο κεηά ηελ απαγγειία ηεο απφθαζεο, είηε απηεπαγγέιησο 

είηε χζηεξα απφ δήισζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ φηη ζα αζθήζεη έθεζε.»
1 

5. Σν δηθαζηήξην κπνξεί, ζε θάζε πεξίπησζε, λα επηβάιεη 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο.  

6. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη θαη 

φηαλ αζθήζεθε έθεζε απφ ηνλ εηζαγγειέα ππέξ εθείλνπ πνπ 

θαηαδηθάζηεθε.  

7. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηεγνξνχκελνο θαηαδηθάζηεθε κε απφθαζε 

ην πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο θαη 

άζθεζε έθεζε, ε νπνία φκσο δελ έρεη αλαζηαιηηθή δχλακε, κπνξεί λα 

δεηεζεί κε αίηεζε ηνπ ίδηνπ ή ηνπ εηζαγγειέα ε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο 

ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο, κέρξηο φηνπ εθδνζεί ε απφθαζε ηνπ 

δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ αίηεζε απεπζχλεηαη ζην δεπηεξνβάζκην 

δηθαζηήξην θαη αλ πξφθεηηαη γηα ην κηθηφ νξθσηφ εθεηείν θαη απηφ δελ 

ζπλεδξηάδεη, ζην πεληακειέο εθεηείν. ηνλ θαηεγνξνχκελν κπνξεί λα 

επηβιεζνχλ πεξηνξηζηηθνί φξνη. Δάλ ε αίηεζε απνξξηθζεί, λέα αίηεζε δελ 

κπνξεί λα ππνβιεζεί πξηλ παξέιζεη έλαο κήλαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε πξνεγνχκελε. Δάλ ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν επηβιεζεί ν πεξηνξηζηηθφο φξνο ηνπ θαη΄ νίθνλ 

πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή επηηήξεζε, εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα θαη ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 283Α, κε ηελ εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ελ 

ιφγσ άξζξνπ. 
                                                           
1
 Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 497, φπσο ην άξζξν απηφ είρε δηαδνρηθά ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 26 ηνπ 

λ.1868/1989 (Α΄-230), ην άξζξν 13 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄-41), ην άξζξν 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄-88), ην 

άξζξν 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄-207), ην άξζξν 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄-104), ην άξζξν 47 ηνπ λ.3160/2003 

(Α΄-165), ην άξζξν 27 ηνπ λ.3904/2010 (Α΄-218) θαη ζπκπιεξσζεί κε ηελ παξ. Ε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.4205/2013 (Α΄-242), αληηθαηαζηήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.4356/2015 (Α΄-181). 
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8. Σφηε κφλν δελ ρνξεγείηαη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, θαηά ηελ   

παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο, ζηελ έθεζε ή απνξξίπηεηαη ε αίηεζε 

αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο, φηαλ θξίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα φηη νη πεξηνξηζηηθνί φξνη δελ αξθνχλ θαη φηη ν 

θαηεγνξνχκελνο δελ έρεη γλσζηή θαη κφληκε δηακνλή ζηε ρψξα ή έρεη 

θάλεη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηε θπγή ηνπ ή 

θαηά ην παξειζφλ ππήξμε θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο ή θξίζεθε έλνρνο γηα 

απφδξαζε θξαηνπκέλνπ ή παξαβίαζε πεξηνξηζκψλ δηακνλήο, εθφζνλ απφ 

ηε ζπλδξνκή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη ζθνπφο θπγήο ή θξίλεηαη 

αηηηνινγεκέλα φηη αλ αθεζεί ειεχζεξνο είλαη πνιχ πηζαλφ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ πξνεγνχκελεο θαηαδίθεο ηνπ γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο ή απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξάμεο, λα δηαπξάμεη θαη άιια 

εγθιήκαηα. Σν δηθαζηήξην ζε θάζε πεξίπησζε ρνξεγεί αλαζηαιηηθφ 

απνηέιεζκα ή αλαζηνιή εθηειέζεσο, αλ αηηηνινγεκέλα θξίλεη φηη ε άκεζε 

έθηηζε ή ζπλέρηζε έθηηζεο ηεο πνηλήο ζα έρεη σο ζπλέπεηα ππέξκεηξε θαη 

αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ ίδην ή γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Αλ 

παξαβηαζηνχλ νη φξνη πνπ ηέζεθαλ ην αξκφδην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη, 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα, γηα ηελ άξζε ή φρη ηεο ρνξεγεζείζαο 

αλαζηνιήο εθηειέζεσο.  

 

9. Ο θαηεγνξνχκελνο θιεηεχεηαη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 155 έσο 

161 θαη 166, ζην δηθαζηήξην πνπ είλαη αξκφδην θαηά ηηο παξαγξάθνπο 6 

θαη 7 απηνχ ηνπ άξζξνπ. Αλ θξαηείηαη καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, δελ πξνζάγεηαη ζε απηφ. 

 

10. Γηα φιεο ηηο παξεπφκελεο ζηεξήζεηο δηθαησκάησλ, εθπηψζεηο θαη 

αληθαλφηεηεο, ην αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα επέξρεηαη πάληνηε 

απηνδηθαίσο».  
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Άξζξν  498. 

 

Γηαηππώζεηο ηεο έθεζεο. 

 

Γηα ηελ έθεζε ζπληάζζεηαη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν θαηά ην άξζξν 

474 παξ.1 έθζεζε, ε νπνία πεξηέρεη θαη ηνπο ιφγνπο ηεο έθεζεο ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Ο δηάδηθνο πνπ αζθεί ηελ έθεζε νθείιεη 

ζηελ έθζεζε απηή λα δηνξίζεη αληίθιεην έλαλ απφ ηνπο δηθεγφξνπο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε ή πνπ 

δηθάδεη ζε δεχηεξν βαζκφ
.
 ζηνλ αληίθιεην απηφλ κπνξνχλ λα γίλνληαη νη 

επηδφζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ην δηάδηθν πνπ ηνλ δηφξηζε, εθηφο απφ ηελ 

θιήζε γηα ηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο. Ο δηάδηθνο απηφο νθείιεη επίζεο ζηελ 

ίδηα έθζεζε λα δειψζεη ηελ θαηνηθία ηνπ, νξίδνληαο αθξηβψο ηε δηεχζπλζή 

ηνπ (πφιε, ρσξηφ, νδφ, αξηζκφ) θαη λα δειψλεη θάζε κεηαβνιή ηεο κέζα ζε 

πέληε εκέξεο ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ. Αλ δε δηνξηζηεί αληίθιεηνο ή αλ δελ 

δεισζεί κε αθξίβεηα ε θαηνηθία ή θάζε κεηαβνιή ηεο, ε απφθαζε 

εθηειείηαη ακέζσο κε ηε θξνληίδα ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα ή ηνπ 

δεκφζηνπ θαηήγνξνπ.  

 

Άξζξν   499. 

 

Αξκόδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο. 

 

«ηα άξζξα 111 παξ. 6, 112 παξ. 3, 113 παξ. 1 πεξίπησζε Α΄ 

ζηνηρείν γ΄θαη πεξίπησζε Γ΄ θαη 114 πεξίπησζε Γ΄ νξίδεηαη ην δηθαζηήξην 

πνπ είλαη αξκφδην λα θξίλεη ηελ έθεζε».
1
 ηελ πεξίπησζε έθεζεο θαηά ηεο 

απφθαζεο ηνπ εθεηείνπ (άξζξ. 489 ζηνηρ. γ΄) αξκφδην λα δηθάζεη είλαη ην 

ίδην εθεηείν, ζην νπνίν φκσο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ νη δηθαζηέο 

πνπ δίθαζαλ ζε πξψην βαζκφ. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε δηαθνξεηηθή απηή 

ζχλζεζε, ζχκθσλα κε ηε γξαπηή βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ, ν εηζαγγειέαο 

παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην πιεζηέζηεξν εθεηείν. Πιεζηέζηεξν εθεηείν 

ησλ Δθεηείσλ Κέξθπξαο, Ησαλλίλσλ θαη Ναππιίνπ ζεσξείηαη ην Δθεηείν 

Παηξψλ, ησλ Δθεηείσλ Κξήηεο, Αηγαίνπ θαη Γσδεθαλήζνπ ην Δθεηείν 

Αζελψλ, ησλ Δθεηείσλ Θξάθεο θαη Λάξηζαο ην Δθεηείν Θεζ/λίθεο θαη ηνπ 

εθεηείνπ Παηξψλ ην Δθεηείν Ναππιίνπ. «Σν κηθηφ νξθσηφ εθεηείν 

εθδηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ κηθηνχ νξθσηνχ 

δηθαζηεξίνπ. Σν πεληακειέο εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ ηξηκεινχο εθεηείνπ».
2
  

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 499 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3904/2010     

(Α΄- 218).  
2
 Σα εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθηα ηνπ άξζξνπ 499 αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.1649/1986 (Α΄- 149).  
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Άξζξν  500. 

 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Ο γξακκαηέαο (άξζξ. 474) νθείιεη λα ζηείιεη ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα ην πνιχ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο ηελ έθζεζε γηα ηελ έθεζε θαη 

ηελ αληέθεζε καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 499
.
 

δηαθνξεηηθά ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο θξαηείηαη ζε 

άιιν κέξνο, ν εηζαγγειέαο δηαηάζζεη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηηο θπιαθέο ηεο 

έδξαο ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ. Καηφπηλ θιεηεχεη εκπξφζεζκα 

(άξζξ. 166) εθείλνλ πνπ αζθεί ηελ έθεζε θαη φινπο ηνπο άιινπο δηαδίθνπο 

πνπ παξαζηάζεθαλ ζηελ πξσηφδηθε δίθε, ηνλ παζφληα, ην κελπηή θαη, αλ 

ε έθεζε δελ ζηξέθεηαη θαηά απφθαζεο πηαηζκαηνδηθείνπ, δχν ηνπιάρηζηνλ 

κάξηπξεο, ηνπο πην ζεκαληηθνχο απφ εθείλνπο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ 

πξσηφδηθε δίθε
.
 κπνξεί επίζεο λα θιεηεχζεη λένπο κάξηπξεο πνπ δελ 

εμεηάζηεθαλ ζην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 327 

εθαξκφδεηαη θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε. Δπίζεο εθαξκφδνληαη θαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 321, 325, 326 θαη 328. «Όηαλ ν θαηεγνξνχκελνο 

θξαηείηαη κε βάζε ηελ εθθαινχκελε απφθαζε, ν νξηζκφο δηθαζίκνπ γηα 

ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο γίλεηαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα».
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζην άξζξν 500 κε ηελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 

(Α΄- 104).  



ει. 350                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Κύξηα ζπδήηεζε. 

 

Άξζξν  501. 

 

α) Όηαλ απνπζηάδεη ν εθθαιώλ. 

 

1. «Αλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ν εθθαιψλ δελ εκθαληζηεί 

απηνπξνζψπσο ή δηα ζπλεγφξνπ ηνπ, αλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 340, ε έθεζε απνξξίπηεηαη σο αλππνζηήξηθηε»
.1
 δηαηάζζεηαη 

επίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ εθεηείνπ λα θαηαπέζεη ε εγγχεζε ε νπνία 

δφζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 497 παξ.2. Ζ απφθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ 

έθεζε κπνξεί λα πξνζβιεζεί κφλν κε αλαίξεζε. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

349 γηα αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο εθαξκφδεηαη θαη ππέξ ηνπ εθθαινχληνο 

πνπ δελ κπφξεζε λα εκθαληζηεί γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο θ.ιπ. 

Δθαξκφδεηαη επίζεο αλάινγα θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 341.  

 

2. Ζ απφξξηςε ηεο έθεζεο εθείλνπ πνπ ηελ άζθεζε θαη απνπζηάδεη 

δελ εκπνδίδεη ηελ θαηά ην άξζξν 502 ζπδήηεζε ηεο έθεζεο άιινπ δηαδίθνπ 

πνπ εκθαλίζηεθε ή ηεο έθεζεο ηνπ εηζαγγειέα.  

 

««3».
2
 Δάλ ε έθεζε αζθήζεθε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο θαη 

ζπληξέρεη πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 370 εδαθ. β' θαη γ', ην δηθαζηήξην παξά 

ηελ απνπζία ηνπ εθθαινχληνο πξνρσξεί ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

απνθάζεσο».
 2
 

  

«4. Αλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηεο έθεζεο ιάβεη ρψξα 

δηαθνπή ή αλαβνιή απηήο θαη θαηά ηε λέα ζπδήηεζε ν εθθαιψλ 

θαηεγνξνχκελνο, αλ θαη θιεηεχηεθε λνκίκσο, δελ εκθαληζηεί φπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, δηθάδεηαη ζαλ λα ήηαλ παξψλ».
 3
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 501 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
 Ζ παξ. 3 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 501, σο παξ. 4, κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), 

αλαξηζκήζεθε δε ζε παξ. 3 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165), κεηά ηελ θαηάξγεζε 

ηεο ηαπηάξηζκεο παξαγξάθνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ κε ηελ ηειεπηαία απηή δηάηαμε.  

 
3
 Ζ  παξ. 4  πξνζηέζεθε ζην άξζξν 501 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  502. 

 

β) Όηαλ εκθαληζζεί ν εθθαιώλ. 

 

1. «Αλ ν εθθαιψλ εκθαληζηεί ν ίδηνο ή ν ζπλήγνξφο ηνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 340, ε ζπδήηεζε αξρίδεη θαη ν 

εηζαγγειέαο αλαπηχζζεη ζπλνπηηθά ηελ έθεζε».
1
 Δθηφο απφ ηνπο κάξηπξεο 

πνπ θιεηεχζεθαλ, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα εμεηάζεη θαη άιινπο κάξηπξεο, 

αλ είλαη παξφληεο ζην αθξναηήξην, θαη αλ αθφκε ηα νλφκαηά ηνπο δελ 

γλσζηνπνηήζεθαλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα ή θάπνηνπ απφ ηνπο 

δηαδίθνπο ή θαη απηεπαγγέιησο. ε θάζε πεξίπησζε δηαβάδνληαη θαη 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην δηθαζηήξην ηα πξαθηηθά ηεο πξσηνβάζκηαο 

δίθεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ, νη 

έλνξθεο θαηαζέζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ πξνδηθαζία ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 365 θαη ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 364. «Καηά ηα 

ινηπά εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 329-338, 340, 344, 347, 348, 349, 352, 357- 

363, 366 – 373».
1
 Σν θεθάιαην ηεο απφθαζεο γηα ηηο πνιηηηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνζβάιιεηαη απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν ή απφ ηνλ εηζαγγειέα 

εμεηάδεηαη απφ ην εθεηείν, θαη αλ αθφκε δελ είλαη παξψλ ν πνιηηηθφο 

ελάγσλ.  

 

2. ε θάζε πεξίπησζε ην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην έρεη εμνπζία λα 

θξίλεη κφλν γηα εθείλα ηα κέξε ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο ζηα νπνία 

αλαθέξνληαη νη πξνβαιιφκελνη ζηελ έθεζε ιφγνη.  

 

 3. Αλ ε έθεζε αζθήζεθε γηα αλαξκνδηφηεηα θαη θξηζεί απφ ην 

δηθαζηήξην βάζηκε, ην εθεηείν δηθάδεη ηελ ππφζεζε ζηελ νπζία ηεο, αλ 

ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ή ζηελ αξκνδηφηεηα θαηψηεξνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο πεξηθεξείαο ηνπ
.
 δηαθνξεηηθά, ηελ παξαπέκπεη ζην 

αξκφδην δηθαζηήξην.  

 

4. Αλ ζηελ πξσηφδηθε απφθαζε ππάξρεη αθπξφηεηα (άξζξα 170 θαη 

171), ην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην ηελ αθπξψλεη θαη δηθάδεη ηελ ππφζεζε 

ζηελ νπζία ηεο αλέθθιεηα.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 Σν πξψην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 502 αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο παξ. 1 θαη 2, 

αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  



ει. 352                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

5. Αλ γίλεη δεθηή ε έθεζε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο θαηά ηεο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε αγσγή ηνπ επεηδή δελ ζηεξίδεηαη 

ζην λφκν, ην εθεηείν ηελ παξαπέκπεη ζην αξκφδην πνιηηηθφ δηθαζηήξην.  

 

«6.  Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε έθεζε είλαη ηππηθψο δεθηή θαη 

αλαβάιιεη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο γηα θξείζζνλεο απνδείμεηο ή 

θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 59 θαη 61, δεζκεχεηαη απφ ηελ απφθαζή ηνπ 

γηα ην ηχπνηο παξαδεθηφ ηεο εθέζεσο, ζηε κεη΄αλαβνιή ζπδήηεζε απηήο».
1
 

 

Άξζξν  503. 

 

Σύρε ηεο εγγύεζεο. 

 

1. Με ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεη γηα ηελ έθεζε, ην δηθαζηήξην 

απνθαζίδεη ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ απφδνζε ηεο εγγχεζεο πνπ δφζεθε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 497, αλ ε θαηάπησζή ηεο δελ έρεη δηαηαρζεί 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 501 θαη 302.  

 

2. Αλ ν εθθαιψλ θαηαδηθάζηεθε ρσξίο λα είλαη παξψλ φηαλ 

απαγγέιζεθε ε απφθαζε ηνπ εθεηείνπ, πξνζθαιείηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα 

εθεηψλ, είηε ν ίδηνο είηε κε ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, λα εκθαληζηεί κέζα ζε νθηψ 

εκέξεο ζηνλ εηζαγγειέα πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε θαη λα ππνβιεζεί 

κε ηε ζέιεζή ηνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. Αλ δελ εκθαληζηεί, ε 

εγγχεζε πνπ δφζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 497 παξ. 2 θαηαπίπηεη κε 

απφθαζε ηνπ εθεηείνπ, ζην νπνίν θιεηεχεηαη θαη ν θαηεγνξνχκελνο θαη 

εθείλνο πνπ έδσζε ηελ εγγχεζε, εθηφο αλ απηή είρε πξνεγνπκέλσο 

θαηαπέζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 501 παξ.1.  

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 6 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 502 κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2721/1999 (Α΄- 112).  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Αλαίξεζε. 

 

Άξζξν  504. 

 

Απνθάζεηο θαηά ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη. 

 

1. Όηαλ ν λφκνο δελ νξίδεη εηδηθά θάηη άιιν, αίηεζε αλαίξεζεο 

επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηεο απφθαζεο πνπ, φπσο απαγγέιζεθε, δελ 

πξνζβάιιεηαη κε έθεζε θαη θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ 

δηθαζηεξίνπ πνπ εθδφζεθε χζηεξα απφ άζθεζε έθεζεο, αλ κε ηηο 

απνθάζεηο απηέο ην δηθαζηήξην απνθάλζεθε ηειεησηηθά γηα ηελ θαηεγνξία 

ή αλ έπαπζε νξηζηηθά ή θήξπμε απαξάδεθηε ηελ πνηληθή δίσμε (άξζξν 

370). «Αλαίξεζε θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ επηηξέπεηαη 

κφλν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 510 παξ.1 ζηνηρ. Α΄, Γ΄, 

Δ΄, Σ΄θαη Ζ΄».
1
 

 

2. Αλαίξεζε επηηξέπεηαη επίζεο θαηά ηεο απφθαζεο πνπ θήξπμε ην 

δηθαζηήξην πιηθά αλαξκφδην θαη πνπ, φπσο απαγγέιζεθε, δελ 

πξνζβάιιεηαη κε έθεζε.  

 

3. ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 492 επηηξέπεηαη 

αλαίξεζε θαηά ηνπ κέξνπο ηεο απφθαζεο πνπ αθνξά απφδνζε ή δήκεπζε.  

 

4. Αλ δεηεζεί ε αλαίξεζε ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2, ζεσξνχληαη 

φηη πξνζβάιινληαη καδί θαη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο απνθάζεηο πνπ 

εθδφζεθαλ πξηλ απφ απηήλ πνπ πξνζβάιιεηαη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πνπ πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 504 κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

λ.3160/2003 (Α΄- 165).  



ει. 354                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Άξζξν  505. 

 

Πνηνί δεηνύλ ηελ αλαίξεζε. 

 

1. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, 

αλαίξεζε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ: α) ν θαηεγνξνχκελνο
.
 β) ν αζηηθψο 

ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αλαγλσξίδεη ηελ αζηηθή 

ηνπ επζχλε
.
 γ) ν πνιηηηθψο ελάγσλ γηα ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, κφλν 

φκσο γηα ην ηκήκα ηεο πνπ επηδηθάδεη ζ’ απηφλ απνδεκίσζε ή ηθαλνπνίεζε 

ή απνξξίπηεη ηελ αγσγή ηνπ, επεηδή δελ ζηεξίδεηαη ζην λφκν
. 

δ) ν 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ φπνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλνο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ κνλνκειψλ πιεκκειεηνδηθείσλ 

θαη ησλ πηαηζκαηνδηθείσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, ν εηζαγγειέαο πνπ άζθεζε 

ηελ θαηεγνξία ζην κεηθηφ νξθσηφ δηθαζηήξην γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ απηνχ, θαη ν εηζαγγειέαο εθεηψλ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ 

εθεηείνπ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ κεηθηψλ νξθσηψλ θαη ησλ ηξηκειψλ θαη 

κνλνκειψλ πιεκκειεηνδηθείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ.  

 

2. Ο εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαίξεζε 

νπνηαζδήπνηε απφθαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 

479 παξ. 2 (άξζξ. 483 παξ. 3). Ύζηεξα απφ απηή ηελ πξνζεζκία κπνξεί λα 

αζθήζεη αλαίξεζε κφλν ππέξ ηνπ λφκνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 510, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ ηχπσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα βιάπηνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ δηαδίθσλ.  

 

«3. Όηαλ δεηείηαη αλαίξεζε απφθαζεο, ππνβάιινληαη ζηνλ 

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ καδί κε ηελ αίηεζε αλαίξεζεο ή ηε δήισζε 

πνπ ζπληάζζεηαη κε βάζε ην άξζξν 473 παξ. 2 αηειψο θαη δχν αληίγξαθα, 

θαζψο θαη δχν αληίγξαθα ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ θαη ησλ ππνκλεκάησλ ηνπ 

αλαηξεζείνληνο».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 505 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  506. 

 

Αλαίξεζε αζσσηηθώλ απνθάζεσλ. 

 

Σελ αλαίξεζε αζσσηηθψλ απνθάζεσλ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ : α) ν 

θαηεγνξνχκελνο, αλ αζσψζεθε ιφγσ έκπξαθηεο κεηάλνηαο
.
 «β) ν 

εηζαγγειέαο ηνπ πιεκκειεηνδηθείνπ, ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ δηθαζηεξίνπ ή 

ηνπ εθεηείνπ (θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηνπ άξζξνπ 505 παξ. 1 ζηνηρ. δ΄) αλ ε 

αζψσζε νθείιεηαη ζε εζθαικέλε εθαξκνγή ή εξκελεία νπζηαζηηθήο 

πνηληθήο δηάηαμεο»
.1
 θαη γ) ν κελπηήο ή εθείλνο πνπ άζθεζε ηελ έγθιεζε 

αλ θαηαδηθάζηεθαλ ζε απνδεκίσζε θαη ζηα έμνδα (άξζξ. 71). 

 

Άξζξν  507. 

 

Πξνζεζκία γηα ηελ αλαίξεζε. 

 

1. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ αλαίξεζε νξίδεηαη απφ ην άξζξν 473. Γηα 

ηνλ εηζαγγειέα πνπ δελ ππεξεηεί ζην δηθαζηήξην πνπ έρεη εθδψζεη ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε ε πξνζεζκία είλαη δεθαπελζήκεξε απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο θαη δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζή ηεο. Γελ 

αλαζηέιιεη επίζεο ηελ εθηέιεζε θαη ε αίηεζε αλαίξεζεο πνπ ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (άξζξ. 505 παξ. 2).  

 

2. Γηα ηηο αλέθθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

πηαηζκαηνδηθείνπ πνπ επηβάιινπλ ζηνλ απφληα θαηεγνξνχκελν κφλν ηελ 

πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ, ε πξνζεζκία γηα ηελ αλαίξεζε είλαη κεληαία θαη 

αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο.  

 

3. Γηα ηηο αλέθθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ησλ 

πιεκκειεηνδηθείσλ πνπ επηβάιινπλ ζηνλ απφληα θαηεγνξνχκελν κφλν 

ρξεκαηηθή πνηλή, ε πξνζεζκία γηα ηελ αλαίξεζε είλαη δίκελε θαη αξρίδεη 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο.  

 

4. Αλ επηβιήζεθε πνηλή ζε ρξήκα θαη ε απφθαζε είλαη αλέθθιεηε, ε 

πξνζεζκία γηα ηελ αλαίξεζε θαη ε άζθεζε ηεο αλαίξεζεο δελ έρνπλ 

αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 506 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.3160/2003       

(Α΄- 165).  



ει. 356                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

«Άξζξν  508.
1
 

 

Πόηε είλαη παξαδεθηή ε αλαίξεζε. 

 

……………………………………………………………………………..». 

 

 

Άξζξν   509. 

 

Έθζεζε αλαίξεζεο. 

 

1. Καη ζηελ αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο απφθαζεο δηθαζηεξίνπ 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 473 παξ. 2 θαη 474. Ο εηζαγγειέαο ν νπνίνο δελ 

αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε κπνξεί λα δειψζεη ηελ αίηεζή ηνπ γηα αλαίξεζε θαη ζην 

γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ φπνπ ππεξεηεί, ελψ ν εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ θαη ζην γξακκαηέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.  

 

2. Δθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε γηα ηελ 

αλαίξεζε (άξζξν 473 παξ. 2 θαη 474 παξ. 2), κπνξεί λα πξνηαζνχλ θαη 

πξφζζεηνη ιφγνη κε έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζκέλε γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο εκέξα ζην 

γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θαη ζπληάζζεηαη αηειψο 

ζρεηηθή έθζεζε επάλσ ζηα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη
.
 αλ δελ ηεξεζεί ε 

παξαπάλσ πξνζεζκία, νη πξφζζεηνη ιφγνη είλαη απαξάδεθηνη. ηε 

ζπδήηεζε χζηεξα απφ αλαβνιή, ην έγγξαθν ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ 

αλαίξεζεο θαηαηίζεηαη δεθαπέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζκέλε λέα 

δηθάζηκν
.
 δηαθνξεηηθά, είλαη απαξάδεθην.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 508, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2145/1993 (Α΄- 88), 

θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3346/2005 (Α΄-140).  
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Άξζξν  510. 

 

Λόγνη αλαίξεζεο. 

 

1. Χο ιφγνη γηα λα αλαηξεζεί ε απφθαζε κπνξεί λα πξνηαζνχλ κφλν: 

Α) ε απφιπηε αθπξφηεηα πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην 

(άξζξν 171)
.  

Β) ε ζρεηηθή αθπξφηεηα πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηαδηθαζία ζην 

αθξναηήξην (άξζξν 170 παξ. 1) θαη δελ θαιχθζεθε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

173 θαη 174, θαζψο θαη ε έιιεηςε αθξφαζεο θαηά ην άξζξν 170 παξ. 2
.
 Γ) 

ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δεκνζηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζην 

αθξναηήξην
.
 Γ) ε έιιεηςε απφ ηελ απφθαζε ηεο εηδηθήο αηηηνινγίαο πνπ 

επηβάιιεη ην χληαγκα
.
 Δ) ε εζθαικέλε εθαξκνγή ή εξκελεία νπζηαζηηθήο 

πνηληθήο δηάηαμεο
.
 Σ) ε παξαβίαζε ηνπ δεδηθαζκέλνπ (άξζξν 57)

.  
Ε) ε 

θαζ' χιελ αλαξκνδηφηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ δίθαζε
.
 «Ζ) ε ππέξβαζε 

εμνπζίαο. Τπέξβαζε εμνπζίαο ππάξρεη φηαλ ην δηθαζηήξην άζθεζε 

δηθαηνδνζία πνπ δελ ηνπ δίλεη ν λφκνο θαη ηδίσο φηαλ: α) ην δηθαζηήξην 

απνθάζηζε γηα ππφζεζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ
.
 β) έιπζε 

πξνθαηαξθηηθφ δήηεκα πνπ ππάγεηαη ζχκθσλα κε ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ 

ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ
.
 γ) έθξηλε γηα 

ηελ πνιηηηθή αγσγή παξαβαίλνληαο απηά πνπ νξίδνπλ ηα άξζξα 65 παξ.1 

θαη 66 παξ 1
.
 δ) θαηαδίθαζε γηα έγθιεκα γηα ην νπνίν δελ ππνβιήζεθε ε 

απαηηνχκελε αίηεζε ή έγθιεζε (άξζξα 41 θαη 46) ή γηα ην νπνίν δε δφζεθε 

ε άδεηα δίσμεο (άξζξ. 54) ή γηα ην νπνίν δελ έρεη ξεηά επηηξαπεί ε έθδνζε 

(άξζξ. 438)».
1
  

 

2. Δθηφο απφ ηνπο πην πάλσ ιφγνπο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ, ζε φ,ηη 

αθνξά ην πνιηηηθφ κέξνο ηεο απφθαζεο θαη ην ζρεηηθφ κε ηελ απφδνζε 

φζσλ αθαηξέζεθαλ θαη ησλ πεηζηεξίσλ, θαη νη ιφγνη αλαίξεζεο νη νπνίνη 

θαζηεξψλνληαη απφ ηελ πνιηηηθή δηθνλνκία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε Ζ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 510, ηίζεηαη φπσο αλαξηζκήζεθε ε πεξίπη. Θ΄, χζηεξα απφ ηελ 

θαηάξγεζε ηεο πξψελ πεξίπη. Ζ΄ ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ θαη ελ ζπλερεία απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  



ει. 358                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

«Άξζξν   511.
1
 

 

Λόγνη αλαίξεζεο πνπ εμεηάδνληαη απηεπαγγέιησο. 

 

Αλ θξηζεί παξαδεθηή ε αίηεζε αλαίξεζεο θαη εκθαληζηεί εθείλνο 

πνπ ηελ άζθεζε (άξζξ. 515), ν Άξεηνο Πάγνο εμεηάδεη απηεπαγγέιησο, αλ 

θαη δελ πξνηάζεθαλ, ηνπο ιφγνπο ηεο αλαίξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζηνηρεία Α΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄ θαη Ζ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 510. Γελ 

επηηξέπεηαη φκσο λα ρεηξνηεξεχζεη ε ζέζε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Τπφ ηηο 

ίδηεο πξνυπνζέζεηο ν Άξεηνο Πάγνο απηεπαγγέιησο ιακβάλεη ππφςε ην 

δεδηθαζκέλν θαη, αλ θξηζεί θαη έλαο βάζηκνο ιφγνο, θαη ηελ παξαγξαθή 

πνπ επήιζε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο. Δπίζεο, 

απηεπαγγέιησο εθαξκφδεη ηνλ επηεηθέζηεξν λφκν πνπ ηζρχεη κεηά ηε 

δεκνζίεπζή ηεο». 

 

Άξζξν  512. 

 

Λόγνη γηα ηελ αλαίξεζε ηεο αζσσηηθήο απόθαζεο.  

 

Οη ιφγνη αλαίξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 510 εθαξκφδνληαη 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 506 ζηνηρ. α΄ θαη γ΄.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 511 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  513. 

 

Γηαδηθαζία. 

 

1. «Αλ ππάξρεη πεξίπησζε απαξαδέθηνπ θαηά ην άξζξν 476, ην 

δηθαζηήξην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε αλαίξεζεο σο 

απαξάδεθηε θαη κπνξεί λα θαηαδηθάζεη εθείλνλ πνπ ηελ αζθεί ζε 

ρξεκαηηθή πνηλή έσο εθαηφ επξψ».
1
 Γηαθνξεηηθά, αξρίδεη ε δηαδηθαζία 

ζηνλ ΄Αξεην Πάγν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ άξζξσλ. Ο 

εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θιεηεχεη ηνλ αλαηξεζείνληα θαη ηνπο 

ππφινηπνπο δηαδίθνπο, κε θιήζε πνπ επηδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

155-161 θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 166, ζην αθξναηήξην ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ή ζηελ νινκέιεηά ηνπ
.
 γηα ηελ θιήηεπζε 

ζηελ νινκέιεηα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ζνβαξφηεηα ησλ ιφγσλ αλαίξεζεο. Ζ αίηεζε 

αλαίξεζεο ππέξ ηνπ λφκνπ απφ ηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

εηζάγεηαη πάληνηε ζηελ νινκέιεηα.  

 

2. Αλ δεηεί ηελ αλαίξεζε ν εηζαγγειέαο, δελ θιεηεχεηαη αιιά 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.  

 

3. Οη δηάδηθνη παξίζηαληαη ζηε ζπδήηεζε κε ζπλήγνξν. Αλ ν 

αλαηξεζείσλ θξαηείηαη ζηε θπιαθή, κπνξεί λα δηνξίζεη ζπλήγνξν κε 

δήισζή ηνπ ζην δηεπζπληή ηεο θπιαθήο, νπφηε ζπληάζζεηαη έθζεζε, πνπ 

δηαβηβάδεηαη ακέζσο ζην γξακκαηέα ηνπ Aξείoπ Πάγνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 513 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

50 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  



ει. 360                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

«Άξζξν  514.
1
 

 

πδήηεζε. 

 

α) Με εκθάληζε ηνπ αλαηξεζείνληνο. 

 

Αλ δελ εκθαληζηεί ν αλαηξεζείσλ, ε αίηεζή ηνπ απνξξίπηεηαη θαη 

κπνξεί λα θαηαδηθαζηεί ζε ρξεκαηηθή πνηλή έσο εθαηφ επξψ. Καηά ηεο 

απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δελ επηηξέπεηαη έλδηθν κέζν. 

Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη δεχηεξε αίηεζε αλαίξεζεο. Καη’ εμαίξεζε, αθφκε 

θαη αλ δελ εκθαληζηεί ν αλαηξεζείσλ, ν ΄Αξεηνο Πάγνο απηεπαγγέιησο: α) 

παξαζέηεη ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ πνηληθνχ λφκνπ πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε, αλ απηφ δελ έρεη παξαηεζεί ζε απηή ή έρεη 

παξαηεζεί εζθαικέλα θαη β) εθαξκφδεη απηεπαγγέιησο ηνλ επηεηθέζηεξν 

λφκν πνπ ηζρχεη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο (άξζξν 511)». 

 

Άξζξν  515. 

 

β) Δκθάληζε ηνπ αλαηξεζείνληνο. 

 

1. Με αίηεζε ελφο απφ ηνπο δηαδίθνπο ή ηνπ εηζαγγειέα κπνξεί ην 

δηθαζηήξην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζε ηδηαηηέξσο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα 

αλαβάιεη γηα κηα κφλν θνξά ηε ζπδήηεζε ζε ξεηή δηθάζηκν
.
 ζηε δηθάζηκν 

απηή φινη νη δηάδηθνη νθείινπλ λα εκθαληζηνχλ ρσξίο λέα θιήηεπζε, 

αθφκα θαη αλ δελ ήηαλ παξφληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο αλαβιεηηθήο 

απφθαζεο.  

 

2. Αλ εκθαληζηεί ν αλαηξεζίσλ, ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζαλ λα ήηαλ 

παξφληεο φινη νη δηάδηθνη, αθφκα θαη αλ θάπνηνο απφ απηνχο δελ 

εκθαλίζηεθε. Πξψηνο αγνξεχεη ν ζπλήγνξνο ηνπ αλαηξεζείνληνο θαη 

χζηεξα απφ απηφλ νη ζπλήγνξνη ηνπ θαζ’ νπ θαη ησλ άιισλ δηαδίθσλ. ’ 

απηνχο επηηξέπεηαη λα απαληήζεη ν ζπλήγνξνο ηνπ αλαηξεζείνληνο, νπφηε 

αληαπαληνχλ νη ζπλήγνξνη ησλ αληηδίθσλ, γηα κηα φκσο κφλν θνξά. Ο 

εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, αλ δελ δεηεί ν ίδηνο ηελ αλαίξεζε, 

αγνξεχεη ηειεπηαίνο
.
 χζηεξα αθνινπζεί ε απφθαζε.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 514 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165). 
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3. Ζ αίηεζε αλαίξεζεο απνξξίπηεηαη, αλ θξηζεί αβάζηκε. Αλ επί 

πιένλ ε αίηεζε ζεσξεζεί παξάινγε, θαηαδηθάδεηαη εθείλνο πνπ άζθεζε 

ηελ αλαίξεζε ζε ρξεκαηηθή πνηλή έσο 1000 δξαρκέο (2,90 επξψ)
1
.  

 

Άξζξν  516. 

 

Αλαίξεζε γηα αλαξκνδηόηεηα. 

 

1. Αλ ε αίηεζε αλαίξεζεο γίλεη δεθηή ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ (άξζξ. 510 παξ. 1 ζηνηρ Ε΄), ν Άξεηνο Πάγνο απνθαζίδεη 

ηαπηφρξνλα ηελ παξαπνκπή ζην αξκφδην δηθαζηήξην, ην πξνζδηνξίδεη ζηελ 

απφθαζε θαη θαηαδηθάδεη ηνλ εηηεκέλν ζηελ πιεξσκή ησλ εμφδσλ.  

 

2. Ο Άξεηνο Πάγνο δηαηάζζεη επίζεο φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 θαη 

φηαλ δεηείηαη λα αλαηξεζεί απφθαζε πνπ δέρηεθε θαζ’ χιελ 

αλαξκνδηφηεηα (άξζξ. 504 παξ. 2), είηε γίλεη δεθηή ε αίηεζε είηε 

απνξξηθζεί σο αβάζηκε.  

 

3. Σν δηθαζηήξην πνπ νξίζηεθε σο αξκφδην ελεξγεί ζηε ζπλέρεηα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 135.  

 

Άξζξν  517. 

 

Αλαίξεζε ιόγσ δεδηθαζκέλνπ.  

 

1. Αλ ε απφθαζε αλαηξέζεθε επεηδή παξαβηάζηεθε ην δεδηθαζκέλν 

(άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ Σ΄), ν Άξεηνο Πάγνο αθπξψλεη ηελ απφθαζε θαη 

θεξχζζεη απαξάδεθηε ηελ πνηληθή δίσμε (άξζξ. 57 παξ. 3).  

 

«2. ηελ ίδηα ελέξγεηα πξνβαίλεη ν Άξεηνο Πάγνο, αλ ε αλαίξεζε 

έγηλε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 510 παξ.1 ζηνηρ. Ζ΄ 

δ΄».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ο ηξφπνο κεηαηξνπήο ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα απφ δξαρκέο ζε επξψ θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

πξνθχπηνληνο πνζνχ ζε επξψ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 5 ηνπ λ.2943/2001     

(Α΄- 203) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.186312/3-12-2001 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.  
2
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 517 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  



ει. 362                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Άξζξν  518. 

 

Αλαίξεζε γηα εζθαικέλε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. 

 

1. «Αλ αζθεζεί αλαίξεζε επεηδή έρεη γίλεη εζθαικέλε εθαξκνγή ή 

εξκελεία νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηάηαμεο, ν Άξεηνο Πάγνο δελ παξαπέκπεη 

ηελ ππφζεζε, αιιά εθαξκφδεη ηε ζσζηή πνηληθή δηάηαμε θαη, αλ δελ 

ππάξρεη αμηφπνηλε πξάμε, θεξχζζεη αζψν ηνλ θαηεγνξνχκελν».
1
 Αλ ζηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε ππάξρνπλ πνιηηηθέο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 71, ν Άξεηνο Πάγνο απνθαζίδεη θαη γη’ απηέο.  

 

2. Αλ ε αλαίξεζε νθείιεηαη ζε εζθαικέλε εθαξκνγή ή εξκελεία 

επεηδή ιείπεη ζηελ απφθαζε θάπνηνο φξνο ηνπ αμηφπνηλνπ ραξαθηήξα ηεο 

πξάμεο γηα ηνλ νπνίν παξέιεηςε λα απνθαλζεί ην δηθαζηήξην, κνινλφηη ν 

φξνο απηφο πεξηερφηαλ ζην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα ή ζην θιεηήξην 

ζέζπηζκα, ν Άξεηνο Πάγνο παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε γηα λα ζπδεηεζεί πάιη 

θαηά ην άξζξν 519.  

 

Άξζξν  519. 

 

Αλαίξεζε γηα άιινπο ιόγνπο. 

 

«Αλ ε αλαίξεζε έγηλε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ θαη Ζ΄»
2
, ν Άξεηνο Πάγνο 

απνθαζίδεη κφλν γηα ηελ αλαίξεζε, θαηαδηθάδεη ηνλ εηηεκέλν ζηελ 

πιεξσκή ησλ εμφδσλ θαη, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, παξαπέκπεη έπεηηα ηε 

δίθε γηα λέα ζπδήηεζε ζε νκνεηδέο θαη ηζφβαζκν δηθαζηήξην, άιιν απφ 

εθείλν ηνπ νπνίνπ ε απφθαζε πξνζβιήζεθε κε αλαίξεζε, ή ζην ίδην, αλ 

είλαη δπλαηή ε ζχλζεζή ηνπ απφ άιινπο δηθαζηέο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ 

είραλ δηθάζεη ηελ ππφζεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 518 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 

50 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
 Ζ πξψηε πεξίνδνο ηνπ άξζξνπ 519 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.3160/2003 

(Α΄- 165).  
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«Άξζξν  520.
1
 

 

Αλαίξεζε γηα παξαβάζεηο κεηά ηελ εηπκεγνξία. 

 

…………………………………….………………………………………». 

 

Άξζξν  521. 

 

Αλαίξεζε σο πξνο ηηο ηδησηηθέο απαηηήζεηο. 

 

Ο Άξεηνο Πάγνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε 

ζην δεπηεξνβάζκην πνιηηηθφ δηθαζηήξην, έζησ θαη αλ ε πξσηφδηθε 

απφθαζε ζα ήηαλ αλέθθιεηε ιφγσ πνζνχ, φηαλ ε αλαίξεζε γίλεη κφλν σο 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ή ηα θεθάιαηα ηεο απφθαζεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηδησηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο ή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ αζσψζεθε 

ή ην κέξνο ηεο απφθαζεο πνπ αθνξά ηελ απφδνζε φζσλ αθαηξέζεθαλ ή 

ησλ  πεηζηεξίσλ (άξζξ. 373).  

 

Άξζξν  522. 

 

Δθηέιεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 

 

Ζ απφθαζε πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ ΄Αξεην Πάγν ζηέιλεηαη ρσξίο 

αλαβνιή απφ ηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ 

αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ εθεηψλ ή πξσηνδηθψλ, γηα λα εθηειεζηεί ακέζσο. 

Πέξα απφ απηφ θάζε απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πνπ απαγγέιεη αλαίξεζε 

αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ ίδην εηζαγγειέα ζηνπο δηθαζηέο πνπ εμέδσζαλ ηελ 

απφθαζε πνπ αλαηξέζεθε θαη ζεκεηψλεηαη ζην πεξηζψξην ηεο απφθαζεο 

απηήο
.
 κπνξεί επίζεο λα δηαηαρζεί απφ ηνλ ΄Αξεην Πάγν θαη ε δεκνζίεπζή 

ηεο ζηνλ ηχπν κε δαπάλε ηνπ εηηεκέλνπ δηαδίθνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 520 απαιείθζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  523. 

 

ύλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο παξαπνκπήο. 

 

ην δηθαζηήξην φπνπ παξαπέκθζεθε ε ππφζεζε δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπκκεηέρεη έλνξθνο θαη δηθαζηήο απφ απηνχο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο.
1
 

 

Άξζξν  524. 

 

πδήηεζε ζην δηθαζηήξην ηεο παξαπνκπήο. 

 

«1. Ζ ζπδήηεζε ζην δηθαζηήξην φπνπ παξαπέκθζεθε ε ππφζεζε 

θαηά ηα άξζξα 518 παξ. 2 θαη 519 γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα, επίζεο εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 135».
2
  

 

2. Αλ ε λέα ζπδήηεζε δηαηάρζεθε χζηεξα απφ αλαίξεζε πνπ 

αζθήζεθε κφλν απφ εθείλνλ πνπ θαηαδηθάζηεθε ή ζε φθειφο ηνπ, ην 

δηθαζηήξην ηεο παξαπνκπήο δεζκεχεηαη απφ ηελ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 

470.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 523 έρεη απαιεηθζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.3160/2003 

(Α΄- 165).  
2
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 524 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Δ Β Γ Ο Μ Ο     Β Η Β Λ Η Ο 

 

ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Δπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Άξζξν  525. 

 

Δπαλάιεςε ζε όθεινο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. 

 

1. Ζ πνηληθή δηαδηθαζία πνπ πεξαηψζεθε κε ακεηάθιεηε απφθαζε 

επαλαιακβάλεηαη, πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ γηα πιεκκέιεκα 

ή θαθνχξγεκα, κφλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 1) αλ δχν άλζξσπνη 

θαηαδηθάζηεθαλ γηα ηελ ίδηα πξάμε κε δχν δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο θαη 

γίλεηαη αλακθηζβήηεηα θαλεξφ απφ ηε ζχγθξηζή ηνπο φηη έλαο απφ ηνπο 

δχν είλαη αζψνο
.
 2) αλ, χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή θαηαδίθε θάπνηνπ, 

απνθαιχθζεθαλ λέα - άγλσζηα ζηνπο δηθαζηέο πνπ ηνλ θαηαδίθαζαλ - 

γεγνλφηα ή απνδείμεηο, ηα νπνία κφλα ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλα πνπ 

είραλ πξνζθνκηζηεί πξνεγνπκέλσο θάλνπλ θαλεξφ φηη απηφο πνπ 

θαηαδηθάζηεθε είλαη αζψνο ή θαηαδηθάζηεθε άδηθα γηα έγθιεκα βαξχηεξν 

απφ εθείλν πνπ πξαγκαηηθά ηέιεζε
.
 3) αλ βεβαησζεί φηη άζθεζαλ νπζηψδε 

επηξξνή ζηελ θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ςεπδείο θαηαζέζεηο 

καξηχξσλ ή γλσκνδνηήζεηο πξαγκαηνγλσκφλσλ ή πιαζηά απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ή πεηζηήξηα, ηα νπνία είραλ πξνζαρζεί ή ιεθζεί ππφςε ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ αθξναηεξίνπ ή δσξνιεςία ή άιιε απφ πξφζεζε παξάβαζε 

θαζήθνληνο ηνπ δηθαζηή ή ηνπ ελφξθνπ πνπ κεηείρε ζην δηθαζηήξην πνπ 

απάγγεηιε ηελ θαηαδίθε
.
 4) αλ κεηά ηελ ακεηάθιεηε θαηαδίθε απνδείρζεθε 

φηη ν θαηαδηθαζκέλνο αζσψζεθε κε άιιε ακεηάθιεηε απφθαζε ή 

βνχιεπκα
. 

«θαη
 
5) αλ κε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε δηθαηψκαηνο πνπ 

αθνξά ην δίθαην ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηεξήζεθε ή ηελ 

νπζηαζηηθή δηάηαμε πνπ εθαξκφζηεθε».
1
  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε 5 πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 525 κε ην ελδέθαην άξζξν ηνπ λ.2865/2000       

(Α΄- 271).  
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2. Οη θαηά ηελ παξ. 1 αξ. 3 αμηφπνηλεο πξάμεηο ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο δσξνιεςίαο ή ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο πξέπεη λα 

απνδεηθλχνληαη κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, εθηφο αλ δελ 

εθδφζεθε ηέηνηα απφθαζε επεηδή ππήξραλ λφκηκνη ιφγνη πνπ εκπφδηδαλ 

ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζηελ νπζία ηεο ή αλέζηεηιαλ ηελ πνηληθή 

δίσμε. 

 

«Άξζξν  525Α.
1
 

 

Δπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ην κέξνο πνπ θξίζεθε φηη ην 

Γεκφζην δελ ππέρεη ππνρξέσζε ζε απνδεκίσζε ή επηδηθάζζεθε αλεπαξθήο 

απνδεκίσζε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 533 κπνξεί λα δεηήζεη εθείλνο 

πνπ δεκηψζεθε, εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί κε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ παξαβίαζε, εθ κέξνπο ηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο, ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο νηθείαο θξίζεο».  

 

Άξζξν  526. 

 

Δπαλάιεςε ζε βάξνο εθείλνπ πνπ αζσώζεθε.  

 

1. ε βάξνο εθείλνπ πνπ αζσψζεθε ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα ή 

πιεκκέιεκα ε πνηληθή δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη, κφλν: α) αλ 

βεβαησζεί φηη νπζηψδε επηξξνή ζηελ απφθαζε γηα ηελ αζψσζε είραλ 

πιαζηά έγγξαθα ή πεηζηήξηα ή δσξνδνθία ή άιιε απφ πξφζεζε παξάβαζε 

ηνπ δηθαζηηθνχ θαζήθνληνο δηθαζηή ή ελφξθνπ πνπ ζπλέπξαμε ζηε 

αζψσζε θαη β) αλ απφ ηελ αζψσζε δελ έρεη πεξάζεη ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο γηα ηελ παξαγξαθή ηνπ αμηνπνίλνπ ηεο πξάμεο.  

 

2. Ζ αλαθεξφκελε ζηελ παξ. 1 αμηφπνηλε πξάμε ηεο πιαζηνγξαθίαο 

ή ηεο δσξνδνθίαο ή ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο δηθαζηή ή ελφξθνπ πξέπεη 

λα βεβαηψλεηαη κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε.  

 

3. Οη παξ. 1 θαη 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα εθείλνλ πνπ αζσψζεθε 

ακεηάθιεηα κε βνχιεπκα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 525Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.3060/2002 (Α΄- 242).  
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Άξζξν  527. 

 

Πνηνη δεηνύλ ηελ επαλάιεςε θαη κε πνηεο δηαηππώζεηο. 

 

1. Ζ αίηεζε γηα ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ππέξ ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ή ην ζχδπγφ ηνπ ή ηνπο εμ 

αίκαηνο ζπγγελείο ηνπ κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ ή απφ ην ζπλήγνξφ 

ηνπ ή απφ ηνλ εηζαγγειέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ηνλ θαηαδίθαζε
. 
ε αίηεζε 

απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ ή 

έπεηηα απφ ηελ έθηηζε ή ηελ παξαγξαθή ηεο πνηλήο πνπ ηνπ επηβιήζεθε.  

 

2. Σελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

πνπ αζσψζεθε κπνξεί λα ηε δεηήζεη κφλν ν εηζαγγειέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ 

πνπ απάγγεηιε ηελ αζψσζε ή ν πξντζηάκελφο ηνπ εηζαγγειέαο.  

 

3. Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δεηείηαη ε επαλάιεςε, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο βεβαηψλνπλ, γηαηί 

δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθηε, θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ 

αλ ε ακεηάθιεηε θαηαδίθε ή αζψσζε απαγγέιζεθε απφ πιεκκειεηνδηθείν, 

θαη ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Ο 

εηζαγγειέαο ζηνλ νπνίν παξαδφζεθε ε αίηεζε νθείιεη ζε έλα κήλα λα 

ειέγμεη κε θάζε απνδεηθηηθφ κέζν ηε βαζηκφηεηά ηεο είηε ν ίδηνο είηε κέζσ 

θάπνηνπ αλαθξηηή ή εηζαγγειέα
.
 θαηφπηλ εηζάγεη ηελ αίηεζε ζην αξκφδην 

θαηά άξζξν 528 δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή δηθαζηήξην φπνπ ππεξεηεί.  

 

Άξζξν  528. 

 

Αξκόδην δηθαζηήξην – Γηαδηθαζία. 

 

1. Αξκφδην λα απνθαζίζεη γηα ηελ αίηεζε ηεο επαλάιεςεο είλαη 

θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 527 ην ζπκβνχιην 

εθεηψλ ή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, αθνχ αθνχζεη ηνλ νηθείν εηζαγγειέα θαη ηνλ 

αηηνχληα. Σν ζπκβνχιην κπνξεί λα δηαηάμεη ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα γηα 

λα βεβαησζνχλ νη ιφγνη ηεο αίηεζεο
.
 αλ δερηεί ηελ αίηεζε, αθπξψλεη ηελ 

απφθαζε, θαη αλ θξίλεη φηη ε επαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο ζην αθξναηήξην 

είλαη αλαγθαία, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε γηα λα ζπδεηεζεί ζε άιιν 

νκνηφβαζκν κε απηφ πνπ θαηαδίθαζε δηθαζηήξην θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 525 παξ. 1 αξ. 4 ζε άιιν δηθαζηήξην νκνηφβαζκν κε ην αλψηεξν 

απφ απηά πνπ δίθαζαλ αξρηθά ηελ ππφζεζε. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ησλ εθεηψλ επηηξέπεηαη αλαίξεζε ζηνλ εηζαγγειέα θαη ζηνλ 

αηηνχληα θαηά ηα άξζξα 484 θαη 485.  
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2. Αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 525 παξ. 1 αξ. 3 δελ εθδφζεθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε επεηδή δελ κπνξνχζε λα εθδηθαζηεί ζηελ νπζία 

ηεο ε ππφζεζε ή επεηδή ππήξραλ ιφγνη πνπ αλέζηεηιαλ ηελ πνηληθή δίσμε, 

ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ.  

 

3. Ζ βεβαίσζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 

ηεο δσξνδνθίαο ή ηεο παξάβαζεο ηνπ δηθαζηηθνχ θαζήθνληνο πνπ 

ηειέζηεθε ζε βάξνο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ γίλεηαη απφ ην δηθαζηήξην ησλ 

εθεηψλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην λα θξίλεη ηελ αίηεζε γηα επαλάιεςε, αλ ε 

θαηαδίθε είρε απαγγειζεί απφ ην πιεκκειεηνδηθείν, δηαθνξεηηθά απφ ην 

δηθαζηήξην ησλ εθεηψλ πνπ πήξε εληνιή απφ ηνλ Άξεην Πάγν θαη πνπ 

είλαη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ θαηαδίθαζε. Ο εηζαγγειέαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηψλ θιεηεχεη ππνρξεσηηθά (άξζξα 155-159 θαη 166) 

ηνλ θαηαδηθαζκέλν, εθείλνλ πνπ δεηεί ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο, αλ 

είλαη πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ην πξνεγνχκελν, θαη ηνπο δηαδίθνπο πνπ 

είραλ παξαζηεί ζηε ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία απαγγέιζεθε ε θαηαδίθε. 

Καιεί επίζεο εθείλνλ ζηνλ νπνίνλ απνδίδεηαη ε ςεπδνξθία, ε 

πιαζηνγξαθία, ε δσξνδνθία ή ε παξάβαζε ηνπ δηθαζηηθνχ θαζήθνληνο λα 

παξαζηεί, αλ ζέιεη, ζην αθξναηήξην ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ εθεηψλ γηα λα 

δψζεη πιεξνθνξίεο ή εμεγήζεηο.  

 

4. Σν δηθαζηήξην ησλ εθεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε εμεηάδεη ηνπο κάξηπξεο πνπ θάιεζαλ νη δηάδηθνη ή ν 

εηζαγγειέαο θαη ηα άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζηεθαλ θαη, 

αθνχ αθνχζεη φζνπο εκθαλίζζεθαλ απφ εθείλνπο πνπ είραλ θιεηεπζεί 

θαηά ηελ παξ. 3, απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα αλ ηειέζηεθε ε αμηφπνηλε πξάμε 

πνπ επηθαιείηαη ν αηηψλ.  

 

5. Αλ ην εθεηείν απνθαλζεί φηη έρεη ηειεζηεί ην έγθιεκα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε, ην αξκφδην ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ ή ν Άξεηνο 

Πάγνο, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 527, εθφζνλ 

πξνθεηκέλνπ γηα ςεπδνκαξηπξία ή πιαζηνγξαθία θξίλεη αθφκε φηη απηή 

είρε νπζηψδε επίδξαζε ζηελ θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, δέρεηαη ηελ 

αίηεζε θαη δηαηάζζεη φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 1. Γηαθνξεηηθά, απνξξίπηεη 

ηελ αίηεζε.  

 

6. Ζ επαλάιεςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 525 δηαηάζζεηαη γηα φινπο 

φζνη θαηαδηθάζηεθαλ, θαη φηαλ έλαο κφλν ηε δήηεζε, εθηφο αλ νη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο έρεη δεηεζεί αξκφδνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πξφζσπφ 

ηνπ.  
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Άξζξν   529. 

 

Αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο. 

 

Μφιηο ππνβιεζεί ε αίηεζε γηα επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο, ην 

ζπκβνχιην πνπ είλαη αξκφδην λα ηελ θξίλεη, απνθαίλεηαη κέζα ζε ηξεηο 

εκέξεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα, γηα ηελ αλαζηνιή ή κε ηεο 

εθηέιεζεο ηεο πνηλήο πνπ εθηίεη ν θαηαδηθαζκέλνο.  

 

Άξζξν  530. 

 

Δπαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο. 

 

1. Ζ ζπδήηεζε πνπ δηαηάρζεθε λα επαλαιεθζεί γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα
.
 ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί κπνξεί λα πξνζβιεζεί 

κε ηα έλδηθα κέζα πνπ επηηξέπνληαη απφ απηφλ.  

 

2. ην δηθαζηήξην απαγνξεχεηαη λα κεηέρνπλ νη δηθαζηέο ή νη 

έλνξθνη πνπ δίθαζαλ ηελ πξψηε θνξά. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ φηη δελ είλαη δπλαηή ε εκθάληζε ησλ 

καξηχξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε, δηαηάζζεη λα 

δηαβαζηνχλ ζην αθξναηήξην νη καξηπξηθέο θαηαζέζεηο ηεο πξψηεο 

ζπδήηεζεο θαη νη έλνξθεο θαηαζέζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηελ αλάθξηζε
. 

δηαθνξεηηθά, ε δηαδηθαζία αθπξψλεηαη. Οη κάξηπξεο ή νη 

πξαγκαηνγλψκνλεο πνπ θαηαδηθάζηεθαλ γηα ςεπδνξθία (άξζξν 525 παξ. 1 

αξηζ. 3) δελ κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ, νχηε δηαβάδνληαη νη έλνξθεο 

θαηαζέζεηο ηνπο ή νη εθζέζεηο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Δμεηάδνληαη πάληνηε 

νη λένη κάξηπξεο πνπ πξνζθιήζεθαλ απφ ηνλ εηζαγγειέα ή απφ ηνπο 

δηαδίθνπο. Αλ ε επαλάιεςε δεηήζεθε ζε φθεινο εθείλνπ πνπ 

θαηαδηθάζηεθε, ην δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ρεηξφηεξε ηε 

ζέζε ηνπ.  
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο     Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Απνθαηάζηαζε. 

 

Άξζξν  531. 

 

Αίηεζε πνπ βεβαηώλεη ηνπο ιόγνπο ηεο. 

 

Ζ απνθαηάζηαζε πνπ επηηξέπεηαη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ πνηληθνχ 

θψδηθα δηαηάζζεηαη απφ ην ζπκβνχιην ησλ εθεηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

νπνίνπ θαηνηθεί κφληκα εθείλνο πνπ ηε δεηεί. Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη 

θαη δήισζε ησλ ηφπσλ ζηνπο νπνίνπο δηέκελε κεηά ηελ απφιπζή ηνπ απφ 

ηηο θπιαθέο απηφο πνπ ηελ ππέβαιε θαη παξαδίδεηαη ζηνλ εηζαγγειέα 

πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ φπνπ θαηνηθεί ηψξα κε ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ηεο. Ο εηζαγγειέαο, αθνχ ζπγθεληξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ 

πηζηνπνηνχλ ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ιάβεη 

βεβαηψζεηο γηα ηε δηαγσγή θαη ηνπο πφξνπο ηνπ αηηνχληνο απφ ηηο 

αζηπλνκηθέο θαη δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο, θαζψο θαη απφ ηνπο 

εηξελνδίθεο  ησλ πεξηθεξεηψλ φπνπ δηέκελε ν αηηψλ θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ πξναλαθέξζεθε, ππνβάιιεη φια ηα έγγξαθα ζηνλ 

εηζαγγειέα εθεηψλ
.
 ν ηειεπηαίνο εηζάγεη ηελ αίηεζε ζην ζπκβνχιην 

εθεηψλ.  

 

Άξζξν  532. 

 

Απόθαζε γηα ηελ αίηεζε. 

 

1. Σν ζπκβνχιην εθεηψλ, αθνχ αθνχζεη ηνλ αηηνχληα, ην ζπλήγνξφ 

ηνπ θαη ηνλ εηζαγγειέα, απνθαίλεηαη κε βνχιεπκα γηα ηελ αίηεζε θαη 

κπνξεί λα δηαηάμεη λα ζπκπιεξσζεί ε βεβαίσζε ησλ ιφγσλ ηεο αίηεζεο 

απφ ηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ θάπνην 

κέινο ηνπ είηε απφ αλαθξηηή.  

 

2. Καηά ηνπ βνπιεχκαηνο ηνπ ζπκβνπιίνπ εθεηψλ επηηξέπεηαη 

αλαίξεζε θαη ζ’ εθείλνλ πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε θαη ζηνλ εηζαγγειέα.  

 

3. Ζ απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηελ απνθαηάζηαζε ζεκεηψλεηαη ζην 

πεξηζψξην ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ζην πνηληθφ κεηξψν ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ. 
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«Σ Ρ Η Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο
1
  

 

Απνδεκίσζε εθείλσλ πνπ θξαηήζεθαλ θαη κεηέπεηηα αζσώζεθαλ. 

 

«Άξζξν  533.
 1
 

 

Πνηνη δηθαηνύληαη απνδεκίσζε. 

 

1. Έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ απφ ην δεκφζην απνδεκίσζε: α) 

νη πξνζσξηλά θξαηεζέληεο, πνπ αζσψζεθαλ ακεηάθιεηα κε βνχιεπκα ή 

απφθαζε δηθαζηεξίνπ, β) νη θξαηεζέληεο κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, ε 

νπνία κεηέπεηηα εμαθαλίζζεθε ακεηάθιεηα ζπλεπεία έλδηθνπ κέζνπ θαη γ) 

νη θαηαδηθαζζέληεο θαη θξαηεζέληεο, πνπ αζσψζεθαλ κε δηθαζηηθή 

απφθαζε χζηεξα απφ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο απνδεκίσζε 

δηθαηνχληαη φζα απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα ηηκσξήζεθαλ κεηέπεηηα κε 

πνηλή κηθξφηεξεο δηάξθεηαο απφ απηή πνπ εμέηηζαλ αξρηθά.  

 

2. Όζνη θξαηήζεθαλ ιφγσ θαηαδίθεο ή θξαηήζεθαλ πξνζσξηλά θαηά 

ηελ παξάγξαθν 1 έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ απνδεκίσζε, θαη αλ 

αθφκε έρνπλ απαιιαγεί επεηδή, κνινλφηη ηέιεζαλ ηελ πξάμε, δελ ηνπο 

επηβιήζεθε πνηλή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν».  

 

«Άξζξν  534.
 1
 

 

Πνηνη άιινη έρνπλ δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε. 

 

Απηνηειή αμίσζε γηα απνδεκίσζε κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο έρνπλ 

θαη εθείλνη απέλαληη ζηνπο νπνίνπο ν θαηαδηθαζκέλνο ή ν πξνζσξηλά 

θξαηνχκελνο είρε ζχκθσλα κε ην λφκν ππνρξέσζε δηαηξνθήο».  

 

«Άξζξν  535.
 1
 

 

Πόηε δελ ππάξρεη δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε. 

 

Σν Γεκφζην δελ έρεη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε, αλ εθείλνο πνπ 

θαηαδηθάζζεθε ή θξαηήζεθε πξνζσξηλά έγηλε απφ πξφζεζε παξαίηηνο ηεο 

θαηαδίθεο ή ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο».  

 

 
                                                           
1
 Σν ηξίην θεθάιαην ηνπ έβδνκνπ βηβιίνπ ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (άξζξα 533 – 545) 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 26 ηνπ λ.2915/2001 (Α΄- 109).  
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«Άξζξν  536.
1
 

 

Αξκόδην δηθαζηήξην θαη ύςνο απνδεκίσζεο. 

 

1. ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ δεκνζίνπ γηα απνδεκίσζε 

απνθαίλεηαη ην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε γηα ηελ ππφζεζε, κε 

ηδηαίηεξε ηαπηφρξνλε απφθαζε, χζηεξα απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή αίηεζε 

εθείλνπ πνπ αζσψζεθε θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν αηηψλ θαη ν εηζαγγειέαο 

αθνπζζνχλ.  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή ε αίηεζε εθείλνπ πνπ αζσψζεθε, 

ηνπ επηδηθάδεηαη θαη’ απνθνπή, εκεξήζηα απνδεκίσζε ζπλνιηθά γηα 

ηεθκαξηή πεξηνπζηαθή δεκηά θαη γηα εζηθή βιάβε, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

είλαη θαηψηεξε ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ ή 8,804 επξψ, νχηε αλψηεξε 

ησλ δέθα ρηιηάδσλ δξαρκψλ ή 29,347 επξψ ηελ εκέξα θαη ηεο νπνίαο ην 

χςνο πξνζδηνξίδεηαη αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ε νηθνλνκηθή θαη 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν θαηψηεξν θαη ην αλψηεξν 

φξην ηεο απνδεκίσζεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο».   

 

«Άξζξν  537.
1
 

 

Μεηαγελέζηεξε αίηεζε. 

 

1. Δθείλνο πνπ δεκηψζεθε κπνξεί λα ππνβάιεη θαη αξγφηεξα ηελ 

αίηεζή ηνπ γηα απνδεκίσζε ζην ίδην δηθαζηήξην.  

 

2. ηελ πεξίπησζε απηή ε αίηεζε παξαδίδεηαη ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ απηνχ κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ απαγγειία ηεο απφθαζεο ζην αθξναηήξην ή απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

πξνζσξηλά θξαηνχκελν ηνπ απαιιαθηηθνχ βνπιεχκαηνο ή ηεο 

απαιιαθηηθήο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε εξήκελ ηνπ. Ζ παξαπάλσ 

πξνζεζκία δελ παξεθηείλεηαη ιφγσ απνζηάζεσο. Ζ αίηεζε εηζάγεηαη ζην 

δηθαζηήξην ή ζην ζπκβνχιην, πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθψο θαη εθηάθησο γηα 

ηελ εθδίθαζή ηεο θαηά ην δπλαηφ ζε κία απφ ηηο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξεο 

κεηά ηελ παξάδνζε ηεο αίηεζεο.  

 

3. Σν δηθαζηήξην απνηειείηαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηνπο ίδηνπο 

δηθαζηέο πνπ απνθάλζεθαλ γηα ηελ πνηληθή ππφζεζε».  

 

 

                                                           
1
 Βιέπε ζει. 337, ππνζεκ. 1.  
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«Άξζξν  538.
1
 

 

Αθπξόηεηα ηεο απόθαζεο. 

 

Απφθαζε πνπ αλαγλσξίδεη ππνρξέσζε ηνπ δεκνζίνπ γηα 

απνδεκίσζε, αλ εθδφζεθε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 536 

θαη 537, είλαη άθπξε».  

 

«Άξζξν  539.
1
 

 

Αγσγή γηα ηελ απνδεκίσζε. 

 

1. Αλ αλαγλσξηζζεί απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην κφλν ε ππνρξέσζε 

γηα απνδεκίσζε απφ ην δεκφζην, ρσξίο λα επηδηθαζζεί απνδεκίσζε, ή αλ ε 

επηδηθαζζείζα απνδεκίσζε θξίλεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν αλεπαξθήο γηα λα 

θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο δεκίαο ηνπ ή απφ ην δεκφζην ππεξβνιηθή, νη 

δηάδηθνη κπνξνχλ λα εγείξνπλ αγσγή ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 663 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, πνπ 

δελ κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ πάιη ηελ χπαξμε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, γηα 

ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο. Μφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί ην δηθαζηήξην λα ππεξβεί ην αλψηαην φξην 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 536.  

 

2. Ζ αμίσζε παξαγξάθεηαη χζηεξα απφ δχν ρξφληα απφ ηελ εκέξα 

πνπ έγηλε ακεηάθιεηε ε απφθαζε γηα ηελ πνηληθή ππφζεζε.  

 

3. Ζ αμίσζε κεηαβηβάδεηαη ζηνπο θιεξνλφκνπο εθείλνπ πνπ 

δεκηψζεθε, αθνχ αλαγλσξηζζεί απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην. Δίλαη άθπξε ε 

εθρψξεζε θαη ε θαηάζρεζή ηεο πξηλ ηειεζηδηθήζεη ε απφθαζε πνπ 

επηδηθάδεη ηελ απνδεκίσζε».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Βιέπε ζει. 337,  ππνζεκ. 1.  
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«Άξζξν  540.
1
 

 

Αληηθείκελν ηεο αμίσζεο ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα. 

 

1. Αληηθείκελν ηεο αμίσζεο γηα απνδεκίσζε ζηα πνιηηηθά 

δηθαζηήξηα είλαη θάζε δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ νιηθή ή κεξηθή 

εθηέιεζε ηεο πνηλήο ή ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ζηελ πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε εθείλνπ πνπ θξαηήζεθε πξνζσξηλά ή θαηαδηθάζζεθε, 

θξαηήζεθε θαη κεηέπεηηα αζσψζεθε θαη ε εζηθή βιάβε πνπ απηφο ππέζηε. 

Σα φξηα ησλ άξζξσλ 536 θαη 539 δελ αθνξνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ 

άξζξνπ 534.  

 

2. Δθηέιεζε πνηλήο ζεσξείηαη θαη ε πξνζσξηλή θξάηεζε πνπ 

ππνινγίζζεθε ζ’ απηή.  

 

3. ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε ππνινγίδεηαη θαη ε θξάηεζε πνπ έγηλε 

πξηλ απφ απηήλ κε έληαικα ηεο αλαθξηηηθήο αξρήο γηα ηελ πξάμε γηα ηελ 

νπνία δηαηάρζεθε ε θξάηεζε».  

 

«Άξζξν  541.
1
 

 

Τπνθαηάζηαζε ηνπ δεκνζίνπ ζηα δηθαηώκαηα ηνπ δεκησκέλνπ. 

 

Έσο ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ πιεξψζεθε, ην Γεκφζην 

ππνθαζίζηαηαη απηνδηθαίσο ζηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκησκέλνπ, σο εηδηθφο 

δηάδνρνο, ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε πνπ κε παξάλνκε ελέξγεηα έγηλε αίηηνο 

λα θαηαδηθαζζεί ή πξνζσξηλά λα θξαηεζεί απηφο πνπ δεκηψζεθε. Οη 

δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ην 

λφκν δελ επζχλνληαη γηα θαηαδίθε ή πξνζσξηλή θξάηεζε πνπ επέβαιαλ, 

εθηφο αλ δελ ελήξγεζαλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη 

ζεκειηψλεηαη ζε βάξνο ηνπο πνηληθφ αδίθεκα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Βιέπε ζει. 337, ππνζεκ.  1.  
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«Άξζξν  542.
1
 

 

Δθαξκνγή θαη ζηνλ Άξεην Πάγν θαη ζηα ππόινηπα δηθαζηήξηα. 

 

1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 533-541 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη απφ 

ηνλ Άξεην Πάγν, φηαλ απηφο απαιιάζζεη εθείλνλ πνπ θαηαδηθάζζεθε ή 

παξαπέκθζεθε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα.  

 

2. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη επίζεο απφ ηα ζηξαηησηηθά 

δηθαζηήξηα».   

 

«Άξζξν 543.
1
 

 

Δθαξκνγή θαη ππέξ ησλ αιινδαπώλ. 

 

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 533-542 εθαξκφδνληαη θαη ππέξ ησλ 

αιινδαπψλ ή αληζαγελψλ».  

 

«Άξζξν  544.
1
 

 

Έλλνηα δηθαζηεξίνπ θαη απόθαζεο. 

 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 533-542 σο δηθαζηήξην θαη απφθαζε 

λννχληαη θαη ηα δηθαζηηθά ζπκβνχιηα θαη ηα βνπιεχκαηά ηνπο».  

 

«Άξζξν  545.
1
 

 

ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο ιφγσ επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά εθείλνπ πνπ είρε 

αζσσζεί ακεηάθιεηα, απηνί πνπ εηζέπξαμαλ ηελ απνδεκίσζε είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ηελ επηζηξέςνπλ πξνο ην Γεκφζην».  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Βιέπε ζει.337, ππνζεκ.  1.  
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Ο Γ Γ Ο Ο    Β Η Β Λ Η Ο 

 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Π Ρ Χ Σ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Απνθάζεηο εθηειεζηέο. 

 

Άξζξν  546. 

 

Πόηε ε απόθαζε είλαη εθηειεζηή. 

 

1. Ζ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη θάζε δηάηαμε ηνπ δηθαζηή ή ηνπ 

εηζαγγειέα εθηειείηαη κφιηο γίλεη ακεηάθιεηε, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη 

δηαθνξεηηθά ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο.  

 

2. Ακεηάθιεηε είλαη ε απφθαζε θαηά ηεο νπνίαο δελ επηηξέπεηαη 

έλδηθν κέζν ή δελ αζθήζεθε κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία ην επηηξεπφκελν 

έλδηθν κέζν ή αζθήζεθε εκπξφζεζκα θαη απνξξίθζεθε. 

 

Άξζξν   547. 

 

Πόηε εθηειείηαη ε αζσσηηθή απόθαζε. 

 

Ζ αζσσηηθή απφθαζε εθηειείηαη κφιηο απαγγειζεί, εθηφο αλ ζε 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

 

Άξζξν  548. 

 

Πόηε εθηειείηαη ε πξνπαξαζθεπαζηηθή απόθαζε. 

 

Ζ πξνπαξαζθεπαζηηθή απφθαζε εθηειείηαη κφιηο απαγγειζεί. Σν 

δηθαζηήξην κπνξεί πάληνηε λα αλαθαιεί απηέο ηηο απνθάζεηο ηνπ.  
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Άξζξν  549. 

 

Πνηνη θξνληίδνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απόθαζεο. 

 

1. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο θξνληίδεη απηεπαγγέιησο ν 

εηζαγγειέαο ή ν δεκφζηνο θαηήγνξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ηελ έρεη 

εθδψζεη, ελψ ζε φζα πηαηζκαηνδηθεία δελ ππάξρεη δεκφζηνο θαηήγνξνο 

(άξζξ. 27) γηα ηελ εθηέιεζε θξνληίδεη ν πηαηζκαηνδίθεο.  

 

2. Ο επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθηέιεζε κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη 

άιινλ εηζαγγειέα, δεκφζην θαηήγνξν ή πηαηζκαηνδίθε, ηδίσο φηαλ ν 

θαηαδηθαζκέλνο δηακέλεη έμσ απφ ηελ έδξα ηνπ επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ 

εθηέιεζε θαη ν ηειεπηαίνο εγθξίλεη ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ζε θπιαθή έμσ 

απφ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ.  

 

3. Ζ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία επηβιήζεθε πνηλή 

πεξηνξηζηηθή ηεο ειεπζεξίαο ζε ζηξαηησηηθφ μεξάο, ζάιαζζαο, αέξα ή ηεο 

ρσξνθπιαθήο, ή ζε πξφζσπν πνπ ππεξεηεί ζην ζψκα ηεο αζηπλνκίαο 

πφιεσλ ή ζηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία γίλεηαη κε δηαηαγή ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηνπ ππνπξγνχ, ν νπνίνο, κεηά ηε ιήςε ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο θαη ηεο αίηεζεο ηνπ θαηά ηελ παξ. 1 εηζαγγειέα γηα εθηέιεζε, 

νθείιεη ρσξίο αλαβνιή λα παξαδψζεη ζηνλ εηζαγγειέα ηνλ θαηαδηθαζκέλν 

ή λα θξνληίζεη ακέζσο γηα ηελ εθηέιεζε, φηαλ ν λφκνο νξίδεη φηη απηή ζα 

γίλεη ζε εηδηθέο ζηξαηησηηθέο θπιαθέο. 

 

4. Οη απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφινηπα πξφζσπα ηνπ 

άξζξνπ 157, θαζψο θαη ζηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 158, αλαθνηλψλνληαη 

ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο κφιηο εθηειεζηνχλ. 

 

«5. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ αλειίθσλ 

θξνληίδεη απηεπαγγέιησο ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο αλειίθσλ θαη, αλ ε 

απφθαζε έρεη εθδνζεί απφ ην εθεηείν αλειίθσλ, ν εηζαγγειέαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ απηνχ, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ζηνλ 

εηζαγγειέα αλειίθσλ. Δπίζεο, ν ίδηνο εηζαγγειέαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή 

ησλ αλακνξθσηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ζε εηδηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο λέσλ».
1
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 5 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 549 κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3189/2003 (Α΄- 243).  
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Άξζξν  550. 

 

Δθηέιεζε πεξηζζόηεξσλ απνθάζεσλ γηα ην ίδην έγθιεκα. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ακεηάθιεηεο 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ ίδηα 

πξάμε, εθηειείηαη κφλν εθείλε πνπ επηβάιιεη ηελ ειαθξφηεξε πνηλή
.
 αλ 

ππάξρεη ακθηβνιία γη’ απηφ, απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα ην αξκφδην 

δηθαζηήξην (άξζξ. 565). Με ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη ηελ 

ειαθξφηεξε πνηλή αθπξψλνληαη απηνδηθαίσο φιεο νη άιιεο απνθάζεηο.  

 

«Άξζξν  551.
 1
 

 

Δθηέιεζε πεξηζζόηεξσλ απνθάζεσλ γηα δηαθνξεηηθά εγθιήκαηα. 

 

1. Αλ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ θαηά ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ 

πεξηζζφηεξεο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα δηαθνξεηηθά 

εγθιήκαηα πνπ ζπξξένπλ, εθαξκφδνληαη νη νξηζκνί ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

γηα ηε ζπξξνή.  

 

«2. Αλ ζηηο θαηαδίθεο πνπ απαγγέιζεθαλ ε θαηά ηελ επφκελε 

παξάγξαθν πνηλή βάζεο επηβιήζεθε απφ ην ηξηκειέο ή κνλνκειέο 

πιεκκειεηνδηθείν, αξκφδην γηα λα θαζνξίζεη ηε ζπλνιηθή πνηλή πνπ πξέπεη 

λα εθηηζεί είλαη ην κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν. Αλ νη θαηαδίθεο 

απαγγέιζεθαλ απφ ην πηαηζκαηνδηθείν, αξκφδην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζπλνιηθήο πνηλήο είλαη ην δηθαζηήξην απηφ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε 

αξκφδην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πνηλήο είλαη ην Μνλνκειέο 

Δθεηείν». 
2
 

 

3.  Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πνηλήο, σο πνηλή βάζεο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε βαξχηεξε απφ απηέο, ζε πεξίπησζε δε ίζεο δηάξθεηαο 

απηψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε λεψηεξε απφθαζε. Αλ κεηαμχ ησλ πξνο 

εθηέιεζε απνθάζεσλ ππάξρεη θαη απφθαζε πνπ ακεηάθιεηα έρεη 

θαζνξίζεη ζπλνιηθή πνηλή, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο λέαο ζπλνιηθήο πνηλήο 

ιακβάλεηαη σο βάζε ε θαζνξηζζείζα ζπλνιηθή πνηλή, εάλ απηή είλαη 

βαξχηεξε  απφ ηηο πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ κε ηηο άιιεο απνθάζεηο. ηελ 

πεξίπησζε απηή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

αξκνδηφηεηαο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε απφθαζε πνπ έρεη θαζνξίζεη 

ζπλνιηθή πνηλή.  
 

                                                           
1
 Σν άξζξν 551, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1649/1986 (Α΄- 149) θαη ην 

άξζξν 14 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ λ.4055/2012 (Α΄- 51).  
2
 Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 551 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.4139/2013 (Α΄- 74).  
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4. Ζ αίηεζε γηα θαζνξηζκφ ζπλνιηθήο πνηλήο ππνβάιιεηαη ζηνλ 

αξκφδην εηζαγγειέα απηνπξνζψπσο ή απφ ζπλήγνξν πνπ έρεη εηδηθή 

εληνιή γη΄απηφ. Αλ εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε θξαηείηαη, δελ πξνζάγεηαη 

ζην δηθαζηήξην, κπνξεί φκσο λα αληηπξνζσπεπζεί κε ζπλήγνξν, πνπ 

δηνξίδεηαη κε απιή επηζηνιή, ηελ νπνία πξέπεη λα έρεη ζεσξήζεη ν 

δηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο.  

 

5. Σν δηθαζηήξην απνθαίλεηαη αθνχ αθνχζεη ηνλ θαηαδηθαζκέλν ή 

ην ζπλήγνξφ ηνπ, αλ είλαη παξφληεο, θαζψο θαη ηνλ εηζαγγειέα. Καηά ηεο 

απφθαζεο επηηξέπεηαη αλαίξεζε ζηνλ θαηαδηθαζκέλν θαη ηνλ εηζαγγειέα». 

 

Άξζξν  552. 

 

Δθηέιεζε ηεο πνηλήο. 

 

1. Ζ έθηηζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε κε ηελ θαηαδηθαζηηθή 

ακεηάθιεηε απφθαζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

πνηληθνχ θψδηθα θαη ησλ εηδηθψλ λφκσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πνηλψλ. Γηα 

ηελ παξάδνζε εθείλνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε ζηε θπιαθή, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηίζεη ηε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή, ζπληάζζεηαη έθζεζε, 

ππνγξαθφκελε απφ ηνλ θιεηήξα ή απφ ην φξγαλν ηεο δεκφζηαο δχλακεο 

πνπ ηνλ παξαδίδεη θαη απφ ην δηεπζπληή ηεο θπιαθήο πνπ ηνλ 

παξαιακβάλεη
.
 ε έθζεζε επηζπλάπηεηαη ζηε δηθνγξαθία.  

 

2. Αλ ν θαηαδηθαζκέλνο ζε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο δελ 

θξαηείηαη πξνζσξηλά, είλαη φκσο παξψλ ζηελ απαγγειία ηεο απφθαζεο, 

εθείλνο πνπ θξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο (άξζξ.549) 

δηαηάζζεη θαη πξνθνξηθά αθφκε ηελ εθηέιεζή ηεο, φηαλ απηή κπνξεί λα 

εθηειεζηεί ακέζσο
.
 δηαθνξεηηθά, κφιηο ε απφθαζε γίλεη ακεηάθιεηε 

δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή έγγξαθε εληνιή γηα εθηέιεζε, 

πνπ πεξηέρεη ην νλνκαηεπψλπκν θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ, ηνλ αξηζκφ, ηε ρξνλνινγία ηεο απφθαζεο θαη ηελ πνηλή 

πνπ επηβιήζεθε. 
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Άξζξν  553. 

 

Απόηηζε ηεο πνηλήο ζε ρξήκα. 

 

1. Οη γξακκαηείο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ νθείινπλ λα 

βεβαηψζνπλ ζην δεκφζην ηακείν ηα πνζά ησλ πνηλψλ ζε ρξήκα, καδί κε ηηο 

ππφινηπεο πξνζαπμήζεηο, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ ηφηε πνπ έγηλαλ 

ακεηάθιεηεο νη απνθάζεηο πνπ ηηο επέβαιαλ.  

 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 588, θαζψο θαη ην 

άξζξν 589, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε. Χο πξνο ηα 

ππφινηπα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα «Πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ 

εζφδσλ», εθηφο αλ εηδηθή δηάηαμε νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

 

Άξζξν  554. 

 

Λήμε ηεο πνηλήο. 

 

Ο ρξφλνο ιήμεο ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο 

πξνζδηνξίδεηαη, θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, απφ εθείλνλ 

ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε εθηέιεζε, ν νπνίνο θαη αλαγξάθεη ην γεγνλφο 

απηφ ζην αληίγξαθν ηεο απφθαζεο, πνπ παξαδίδεηαη ζην δηεπζπληή ηεο 

θπιαθήο. 
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Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο    Κ Δ Φ Α Λ Α Η Ο 

 

Αλαβνιή θαη δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο. 

 

Άξζξν  555. 

 

Πόηε αλαβάιιεηαη. 

 

«Ζ εθηέιεζε ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο αλαβάιιεηαη αλ 

ν θαηαδηθαζκέλνο πξνζβιήζεθε κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ απφ ςπρνπάζεηα 

ζε βαζκφ πνπ λα κελ έρεη ζπλείδεζε ηεο εθηεινχκελεο πνηλήο ηαπηφρξνλα 

δηαηάζζεηαη ν εγθιεηζκφο ηνπ θαηαδίθνπ ζε δεκφζην ςπρηαηξείν».
1
 

 

«Άξζξν  556.
2
 

 

Γπλεηηθή αλαβνιή ηεο εθηέιεζεο. 

 

Ζ εθηέιεζε ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο κπνξεί λα 

αλαβιεζεί:  

α) αλ ε γπλαίθα πνπ θαηαδηθάζηεθε δηαλχεη ηνπο δχν ηειεπηαίνπο 

κήλεο ηεο εγθπκνζχλεο ηεο ή γέλλεζε πξφζθαηα, σζφηνπ πεξάζνπλ 3 ην 

πνιχ κήλεο απφ ηνλ ηνθεηφ,  

β) αλ ην δηθαζηήξην πνπ θαηαδίθαζε πξφηεηλε λα δνζεί ράξε,  

γ) ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 430 παξ.2,  

«δ) αλ ε πνηλή δελ ππεξβαίλεη ηα δχν έηε γηα απνδεδεηγκέλεο 

νηθνγελεηαθέο ή επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θαη έσο έμη ην πνιχ κήλεο»
2
, θαη  

ε) ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 429 παξ. 3». 

   «θαη ζη) αλ ε πνηλή έρεη κεηαηξαπεί ζε ρξεκαηηθή θαη δελ θαζίζηαηαη 

δπλαηή απφ ηνλ ζπιιεθζέληα ε εμαγνξά ηεο, ιφγσ κε ιεηηνπξγίαο ηεο 

αξκφδηαο πξνο είζπξαμε δεκφζηαο ππεξεζίαο. Ζ αλαβνιή, γηα ην αλαγθαίν 

πξνο θαηαβνιή ηεο εμαγνξάο ηεο πνηλήο ρξνληθφ δηάζηεκα, δηαηάζζεηαη, 

έζησ θαη πξνθνξηθά, απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ 

ζπιιήςεσο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο»
3
. 

                                                           
1
 Οη παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 555 απαιείθζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  

   Ζ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηίζεηαη σο κφλν θείκελν ηνπ άξζξνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
 Ζ πεξίπησζε δ΄ ηνπ άξζξνπ 556, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.1941/1991 (Α΄- 41), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8  ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2721/1999    

(Α΄- 112).  

 
3
 Ζ πεξίπησζε ζη΄ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 556, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41), κε ην άξζξν 28 ηνπ λ.3772/2009 (Α΄- 112).  
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Άξζξν  557. 

 

Γηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο. 

 

«1. Ζ εθηέιεζε ηεο πεξηνξηζηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο πoπ έρεη 

αξρίζεη κπνξεί λα δηαθνπεί ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 429 παξ.3 θαη 

556 ζηνηρ. α΄,  β΄, θαη γ΄, θαζψο θαη ησλ παξ.2 θαη 7 απηνχ ηνπ άξζξνπ»
1
.  

 

2. Αλ εθείλνο πνπ εθηίεη ηελ πνηλή λνζειεχεηαη ζε λνζνθνκείν 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηε λνζειεία ησλ θξαηνπκέλσλ θαη αλ 

εμαηηίαο βαξηάο λφζνπ βξίζθεηαη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε, ψζηε ε ζπλέρηζε 

ηεο λνζειείαο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ηέηνην λνζνθνκείν λα κελ κπνξεί λα 

απνηξέςεη αλήθεζηε βιάβε ηεο πγείαο ηνπ ή θίλδπλν ηεο δσήο ηνπ, κπνξεί, 

αλ ε απνηξνπή είλαη δπλαηή κε λνζειεία ηνπ ζε άιιν λνζειεπηηθφ ίδξπκα 

πνπ θαηνλνκάδεηαη εηδηθά, λα δεηήζεη λα εηζαρζεί ζ’ απηφ γηα λα ζπλερίζεη 

κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηε λνζειεία ηνπ
.
 ε θαη’ νίθνλ λνζειεία απνθιείεηαη.  

 

3. Γηα ηελ παξαπάλσ αίηεζε απνθαίλεηαη ην δηθαζηήξην θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 560, κε απφθαζή ηνπ πνπ πξέπεη λα έρεη εηδηθή θαη 

εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία
.
 ε απφθαζε απηή εθδίδεηαη χζηεξα: α) απφ 

γλψκε δχν ηαηξνδηθαζηψλ ή, αλ δελ ππάξρνπλ, δχν γηαηξψλ ππαιιήισλ 

ηνπ δεκνζίνπ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ην αλ είλαη 

αλαγθαίν λα εηζαρζεί ν θξαηνχκελνο ζην λνζειεπηηθφ ίδξπκα πνπ 

πξνηείλεηαη απφ απηφλ, β) απφ γλψκε ηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν 

λνζειεχεηαη ν αηηψλ θαη γ) απφ δήισζε ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αηηνχληα φηη κπνξεί απηφ λα αλαιάβεη ηε λνζειεία 

ηνπ.  

 

4. Αλ ην δηθαζηήξην δερηεί ηελ αίηεζε, δηαηάζζεη λα δηαθνπεί έσο 

πέληε κήλεο ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο
.
 χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ή ηνπ εηζαγγειέα, πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

πεληακήλνπ, ην ίδην δηθαζηήξην κπνξεί θάζε θνξά λα παξαηείλεη ηνλ 

παξαπάλσ ρξφλν σο πέληε κήλεο, αλ ε αλάγθε δηαθνπήο εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη. Ζ δηαθνπή δηαηάζζεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλερνχο παξακνλήο θαη 

λνζειείαο ηνπ θαηάδηθνπ ζην λνζειεπηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη νξηζηεί
.
 γηα ηελ 

εμαζθάιηζή ηεο κπνξεί ην δηθαζηήξην λα επηβάιεη θαη νπνηνλδήπνηε άιινλ 

φξν.  

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 557 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41).  
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5. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο επηδίδεηαη ζηνλ θαηάδηθν θαη ζην 

δηνηθεηηθφ δηεπζπληή ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ έρεη νξηζηεί
.
 ε 

δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ ν θαηάδηθνο 

εηζάγεηαη ζην ίδξπκα
.
 γηα ηελ εηζαγσγή απηή ζπληάζζεηαη έθζεζε, πνπ ηελ 

ππνγξάθεη ν παξαπάλσ δηεπζπληήο, ή, αλ απηφο απνπζηάδεη, ν γξακκαηέαο 

ηνπ ηδξχκαηνο θαη ην φξγαλν πνπ κεηέθεξε ηνλ θξαηνχκελν.  

 

6. Ο θξαηνχκελνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο ελφο έηνπο αλ 

παξαβεί κε πξφζεζε νπνηνλδήπνηε φξν πνπ ηνπ είρε ηεζεί. Με θπιάθηζε 

έσο ελφο έηνπο ηηκσξείηαη επίζεο ν δηνηθεηηθφο δηεπζπληήο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, αλ κε πξφζεζε παξέιεηςε λα εηδνπνηήζεη ρσξίο 

ρξνλνηξηβή ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ γηα θάζε δηαθνπή 

ηεο λνζειείαο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ θαη γηα θάζε έμνδφ ηνπ απφ απηφ ή αλ 

ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ελαληηψζεθε ζηε δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα ηα 

παξαπάλσ ζην ίδξπκα. Αλ νη πξάμεηο απηέο ηειέζηεθαλ απφ ακέιεηα, ν 

δξάζηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο έμη κελψλ.  

 

7. ε εληειψο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ ε δηαθνπή πνπ έρεη 

δηαηαρζεί θαηά ηηο παξ. 2-4 δελ κπνξεί λα απνηξέςεη αλήθεζηε βιάβε ηεο 

πγείαο ή θίλδπλν ηεο δσήο θαη αλ ε απνηξνπή απηή κπνξεί πξαγκαηηθά λα 

επηηεπρζεί κε ηελ θαη’ νίθνλ λνζειεία, ην δηθαζηήξην έπεηηα απφ αίηεζε 

ηνπ θαηαδίθνπ κπνξεί γηα ην ζθνπφ απηφ λα δηαηάμεη λα δηαθνπεί ε 

εθηέιεζε ηεο πνηλήο
.
 θαηά ηα άιια εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 

θαη 4 απηνχ ηνπ άξζξνπ.  

 

8. Ο εηζαγγειέαο δηαηάζζεη ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ δηαθφπεθε, 

κφιηο ιήμεη ν ρξφλνο ηεο δηαθνπήο ή ηεο παξάηαζεο.  

 

«Άξζξν  558.
1
 

 

Πξνζσξηλή έμνδνο ηνπ θπιαθηζκέλνπ. 

 

……………………………………………………………………...……».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 558 θαηαξγήζεθε κε ην εδάθ. γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2331/1995 (Α΄- 173).  



ει. 384                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Άξζξν  559. 

 

Αξκνδηόηεηα γηα ηελ αλαβνιή θαη ηε δηαθνπή ηεο πνηλήο. 

 

Σελ αλαβνιή θαη ηε δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ηε δηαηάζζεη: 

α) ζηελ πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 556 ην δηθαζηήξην πνπ έρεη εθδψζεη ηελ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε
.
 β) «ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 555 θαη 556 

ζηνηρ. α΄, ην δηθαζηήξην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 

θξαηείηαη εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε»
.1
 γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 1

εο
 

παξαγξάθνπ ζηνηρ. α΄ πεξίπησζε πξψηε ηνπ άξζξνπ 555, θαζψο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 556, ν εηζαγγειέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο 

ή επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε, κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμή ηνπ
.
 δ) ζηελ 

πεξίπησζε ηεο 7
εο

 παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 557 ην δηθαζηήξην ησλ εθεηψλ 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ θξαηείηαη ν θαηάδηθνο, απνηεινχκελν απφ 

πέληε κέιε.  

 

Άξζξν  560. 

 

Γηαδηθαζία θαη απόθαζε. 

 

1. Σν δηθαζηήξην αζρνιείηαη κε ην ζέκα χζηεξα απφ αίηεζε είηε 

εθείλνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε, είηε ηνπ εηζαγγειέα πνπ ππεξεηεί ζ΄απηφ. Ο 

αξκφδηνο ζχκθσλα κε ην ζηνηρ. γ΄ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ εηζαγγειέαο 

ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηνπ άξζξνπ 556 αζρνιείηαη κε ην ζέκα χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ θαηάδηθνπ, ελψ ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

αζρνιεζεί θαη απηεπαγγέιησο. Αλ παξ΄ φια απηά, θαηά ηελ απαγγειία ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ζην αθξναηήξην, ππάξρεη ιφγνο απφ ηνπο 

αλαγξαθφκελνπο ζην άξζξν 555 παξ. 2 θαη 556, γηα λα αλαβιεζεί ε 

εθηέιεζε ηεο πνηλήο, κπνξεί ν θαηαδηθαζκέλνο ή ν εηζαγγειέαο λα δεηήζεη 

πξνθνξηθά ηελ αλαβνιή ηεο πνηλήο απφ ην δηθαζηήξην
.
 ην δηθαζηήξην ηφηε 

είλαη αξκφδην ζρεηηθά κε νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ απηνχο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο.  

 

2. Όπνηνο δεηεί λα αλαβιεζεί ή λα δηαθνπεί ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο 

πξνζθαιείηαη ζην ζχκθσλα κε ην άξζξν 559 ζηνηρ. α΄ θαη β΄ αξκφδην 

δηθαζηήξην ή αληηπξνζσπεχεηαη ζ’ απηφ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 551.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 559 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.3160/2003      

(Α΄- 165).  
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3. Όηαλ ζην δηθαζηήξην πξφθεηηαη λα εηζαρζεί αίηεζε αλαβνιήο ή 

δηαθνπήο ηεο πνηλήο εμαηηίαο εγθπκνζχλεο, ζσκαηηθήο αξξψζηηαο ή 

ςπρνπάζεηαο, ν εηζαγγειέαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθηέιεζε 

έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηάμεη πξνεγνπκέλσο ηελ εμέηαζε ηνπ θαηαδίθνπ 

απφ δχν γηαηξνχο, αλ είλαη δπλαηφ εηδηθνχο
.
 ε έθζεζε δηαβάδεηαη ζην 

αθξναηήξην. Ο εηζαγγειέαο κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο γηαηξνχο απηνχο θαη 

ζην αθξναηήξην.  

 

Άξζξν  561. 

 

Έλδηθα κέζα. 

 

«Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ είλαη αξκφδηα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 559, δελ επηηξέπεηαη έλδηθν κέζν, 

εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 555, θαηά ηελ νπνία επηηξέπεηαη 

κφλν ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο θαηά ηνπο γεληθνχο νξηζκνχο».
1
 Καηά ηεο 

δηάηαμεο ηνπ εηζαγγειέα πνπ είλαη αξκφδηνο ζχκθσλα κε ην εδάθην γ' ηνπ 

άξζξνπ 559, επηηξέπεηαη ζ΄απηφλ πνπ έθαλε ηελ αίηεζε λα πξνζθχγεη ζην 

δηθαζηήξην, φπνπ ππεξεηεί ν εηζαγγειέαο. ην δηθαζηήξην απηφ κπνξεί θαη 

ν εηζαγγειέαο λα παξαπέκςεη ηελ αίηεζε, αλ ακθηβάιιεη ή αλ δηζηάδεη λα 

απνθαζίζεη γηα κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Γηα ηελ 

πξνζθπγή ηνπ αηηνχληνο θαη ηελ ακθηβνιία ή ην δηζηαγκφ ηνπ εηζαγγειέα 

ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη ακεηάθιεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 561 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.3160/2003     

(Α΄- 165).  



ει. 386                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Άξζξν  562. 

 

Δγγύεζε γηα ηελ αλαβνιή ή ηε δηαθνπή ηεο πνηλήο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 556 θαη ζηελ αληίζηνηρε 

πεξίπησζε γ΄ ηνπ άξζξνπ 557 εθείλνο πνπ δηαηάζζεη ηελ αλαβνιή ή ηε 

δηαθνπή κπνξεί λα ππνρξεψζεη απηφλ πνπ θαηαδηθάζηεθε ζηελ θαηαβνιή 

ρξεκαηηθήο εγγχεζεο ή θαη ζηελ άκεζε εμφθιεζε ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ 

θαη ηεο ρξεκαηηθήο πoηλήο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθε ηαπηφρξνλα. Μφιηο ιήμεη 

ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηελ αλαβνιή ή ηε δηαθνπή, εθείλνο πνπ 

θαηαδηθάζηεθε έρεη ππνρξέσζε λα εκθαληζηεί ζηνλ εηζαγγειέα γηα λα 

εθηίζεη ηελ πνηλή, θαη κφιηο εκθαληζηεί ηνπ επηζηξέθεηαη ε εγγχεζε
.
 

δηαθνξεηηθά, απηή πεξηέξρεηαη ζην δεκφζην κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 

φπνπ ππεξεηεί ν επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο 

εηζαγγειέαο (άξζξν 549 παξ.1 θαη 2)
. 

θαηά ηεο απφθαζεο απηήο 

επηηξέπεηαη ζ’ απηφλ πνπ θαηαδηθάζηεθε κφλν ην έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο γη’ απηήλ δηαηάμεηο.  

 

Άξζξν  563. 

 

Δθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ έρεη αλαβιεζεί ή δηαθνπεί. 

 

1. Όηαλ αλαθνηλσζεί ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ε απφξξηςε ηεο 

αίηεζεο γηα ράξε, απηφο δηαηάζζεη ακέζσο ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ 

έρεη αλαβιεζεί ή δηαθνπεί εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε ε εθηέιεζε δηαηάζζεηαη απφ ην δηθαζηήξην ή ηνλ εηζαγγειέα 

πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 559, ακέζσο κφιηο παχζνπλ 

λα ππάξρνπλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαβνιή ή ζηε δηαθνπή ή κφιηο 

πεξάζεη ε θαζνξηζκέλε δηάξθεηά ηεο.  

 

2. Ο ρξφλνο ηεο αλαβνιήο ή ηεο δηαθνπήο ηεο πνηλήο δελ 

ππνινγίδεηαη ζηε δηάξθεηά ηεο. 
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Ακθηβνιίεο θαη αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε. 

 

Άξζξν  564. 

 

Ακθηβνιίεο γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. 

 

1. Αλ πξνθχπηνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα εθείλνπ πνπ έρεη 

ζπιιεθζεί γηα λα εθηίζεη ηελ πνηλή ή εθείλνπ πνπ δξαπέηεπζε απφ ηηο 

θπιαθέο ελψ ηελ εμέηηε, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ φπνπ 

έγηλε ε ζχιιεςε εμεηάδεη εθείλνλ πνπ έρεη ζπιιεθζεί θαη ελεξγεί θάζε 

έξεπλα ή έλνξθε εμέηαζε καξηχξσλ ρξήζηκε γηα ηε βεβαίσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο. Αλ ν εηζαγγειέαο βεβαησζεί φηη απηφο πνπ έρεη ζπιιεθζεί δελ 

είλαη ην πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε, δηαηάζζεη κε αηηηνινγεκέλε δηάηαμε 

ηελ άκεζε απφιπζή ηνπ. Αλ έρεη δηζηαγκνχο ή αλ απηφο πνπ έρεη 

ζπιιεθζεί επηκέλεη φηη δελ είλαη ην πξφζσπν πνπ θαηαδηθάζηεθε ή εθείλνο 

πνπ δξαπέηεπζε, ν εηζαγγειέαο πξνθαιεί απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 

πιεκκειεηνδηθψλ φπνπ ππεξεηεί θαη απηφ εθαξκφδεη, αλ ππάξρεη 

πεξίπησζε, ην άξζξν 77.  

 

2. Αλ απηφο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε έρεη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ απφθαζε, δελ 

είλαη φκσο εθείλνο πνπ θαηεγνξήζεθε φηη ηέιεζε ηελ αμηφπνηλε πξάμε γηα 

ηελ νπνία επαθνινχζεζε θαηαδίθε θαη πνπ έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα άιιν 

νλνκαηεπψλπκν, ν θαηά ηελ παξ. 1 εηζαγγειέαο πξνθαιεί απφθαζε ηνπ 

θαηά ην άξζξν 145 παξ. 2 αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ
.
 ην δηθαζηήξην βεβαηψλεη 

ην γεγνλφο απηφ θαη δηνξζψλεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, ην 

νπνίν έρεη αλαγξαθεί εζθαικέλα ζηελ εθηεινχκελε απφθαζε, ή θαη άιια 

ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (άξζξν 76 θαη 145 παξ.2), κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη ν πξαγκαηηθφο έλνρνο είρε πξνζθιεζεί ζηε ζπδήηεζε χζηεξα απφ 

ηελ νπνία εθδφζεθε ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, έζησ θαη κε ην φλνκα πνπ 

εζθαικέλα είρε αλαγξαθεί ζ’ απηήλ. Γηαθνξεηηθά, εθαξκφδεηαη ππέξ 

εθείλνπ πνπ εζθαικέλα θαηαδηθάζηεθε ε δηάηαμε ηεο παξ. 1 αξηζ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 525 γηα ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο
.
 ζην κεηαμχ αλαζηέιιεηαη 

ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ελαληίνλ εθείλνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε απφ πιάλε.  
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«Άξζξν  565.
1
 

 

Ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην είδνο ή ηε δηάξθεηα ηεο πνηλήο. 

 

Κάζε ακθηβνιία ή αληίξξεζε ζρεηηθά κε ηελ εθηειεζηφηεηα ηεο 

απφθαζεο θαη ην είδνο ή ηε δηάξθεηα ηεο πνηλήο ιχεηαη απφ ην δηθαζηήξην 

ησλ πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ φπνπ εθηίεηαη ε πνηλή. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

ζε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ. Καηά ηεο 

απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη λα αζθεζεί αλαίξεζε απφ ηνλ εηζαγγειέα θαη 

απφ ηνλ θαηαδηθαζκέλν». 

 

Άξζξν  566. 

 

Γηαδηθαζία. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 564 θαη 565 ν θαηαδηθαζκέλνο 

θιεηεχεηαη ζην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 551. Καηά 

ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ επηηξέπεηαη αλαίξεζε θαη ζηνλ εηζαγγειέα 

θαη ζηνλ θαηαδηθαζκέλν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Σν άξζξν 565  αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3189/2003 (Α΄- 243).  
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Σέινο ησλ πνηλώλ. 

 

Άξζξν 567. 

 

Πόηε παύεη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο. 

 

Ζ εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε παχεη: α) αλ πεζάλεη ν 

θαηαδηθαζκέλνο
.
 β) αλ απνλεκεζεί ράξε.  

 

Άξζξν 568. 

 

Πόηε εμαιείθεηαη ε πνηλή. 

 

Ζ πνηλή πνπ επηβιήζεθε εμαιείθεηαη: α) κε ηελ παξαγξαθή, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν πνηληθφο θψδηθαο θαη β) κε ηελ ακλεζηία.  

 

Άξζξν 569. 

 

Πσο εθαξκόδνληαη ε ακλεζηία θαη ε ράξε. 

 

Αξκφδην γηα θάζε ακθηβνιία ή ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ακλεζηία ή ηε ράξε πνπ δφζεθε είλαη ην ζχκθσλα κε ην άξζξν 565 

δηθαζηήξην, πνπ δελ κπνξεί λα εμεηάζεη θαλέλα άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε 

ηελ θαηεγνξία αλ απηφ δελ είλαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

επεξγεηήκαηνο. Ο θαηάδηθνο θαη ν εηζαγγειέαο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ ην έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο.  
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Δθηέιεζε απνθάζεσλ γηα ηηο πνιηηηθέο απαηηήζεηο. 

 

Άξζξν  570. 

 

Πσο γίλεηαη ε εθηέιεζε. 

 

Ζ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο πνιηηηθέο απαηηήζεηο 

πνπ επηδηθάζηεθαλ γίλεηαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ δηθαηνχρνπ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο. Ο εηζαγγειέαο φκσο ή ν δεκφζηνο 

θαηήγνξνο ή ν πηαηζκαηνδίθεο κπνξεί χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ 

λα παξαγγείιεη λα εθηειεζηεί ακέζσο ε πξνζσπηθή θξάηεζε πνπ 

απαγγέιζεθε φηαλ ν νθεηιέηεο ήηαλ παξψλ θαηά ηελ απαγγειία ηεο 

απφθαζεο ή θαηά ηε ιήμε ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο. Ζ 

πξνζσπηθή θξάηεζε πνπ εθηειέζηεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ ξπζκίδεηαη θαηά 

ηα ινηπά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο.  

 

Άξζξν  571. 

 

Αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε. 

 

Οη αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ πνιηηηθψλ απαηηήζεσλ 

γηα απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε πνπ επηδηθάζηεθαλ ακεηάθιεηα 

δηθάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο. Όηαλ 

φκσο, θαηά ην άξζξν 570, ν εηζαγγειέαο ή ν δεκφζηνο θαηήγνξνο ή ν 

πηαηζκαηνδίθεο θξνληίδεη γηα λα εθηειεζηεί ε πξνζσπηθή θξάηεζε, νη 

ζρεηηθέο αληηξξήζεηο δηθάδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 565. 
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Δπνπηεία ζηελ έθηηζε ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο. 

 

«Άξζξν  572.
1
 

 

Πνηνο θαη πσο αζθεί ηελ επνπηεία. 

 

1. Ο εηζαγγειέαο ησλ πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ φπνπ εθηίεηαη ε 

πνηλή αζθεί ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ «σθξνληζηηθφ Κψδηθα»
2
 

αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ, ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ εηδηθψλ λφκσλ γηα ηελ εθηέιεζε πνηλψλ.  

 

2. Γηα ηελ άζθεζε ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 αξκνδηνηήησλ ηνπ ν 

εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ επηζθέπηεηαη ηε θπιαθή ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ηελ εβδνκάδα. Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο δέρεηαη θξαηνπκέλνπο πνπ 

έρνπλ δεηήζεη αθξφαζε.  

 

«3. ηηο θπιαθέο Πεηξαηψο (Κνξπδαιινχ), Θεζζαινλίθεο 

(Γηαβαηψλ), Παηξψλ (Αγίνπ ηεθάλνπ) θαη Λάξηζαο, ηηο θαηά ηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 αξκνδηφηεηεο αζθεί αληεηζαγγειέαο εθεηψλ, 

επηθνπξνχκελνο απφ έλαλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, ν νπνίνο ηνλ 

αλαπιεξψλεη φηαλ δελ ππάξρεη ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο 

ηνπ. Οη εηζαγγειείο απηνί νξίδνληαη γηα έλα έηνο απφ εθείλνπο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηηο νηθείεο εηζαγγειίεο κε απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη νιηθή ή κεξηθή απαιιαγή απφ ηα 

ινηπά θαζήθνληά  ηνπο θαη εγθαζίζηαληαη ζην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα. 

Ζ ζεηεία ηνπο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έλα αθφκε έηνο».
1
» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 572, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5  ηνπ λ.2298/1995    

(Α΄- 62), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.2331/1995 (Α΄- 173) θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ην άξζξν 53 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
2
  Ο φξνο «Κψδηθαο Βαζηθψλ Καλφλσλ γηα ηε Μεηαρείξηζε ησλ Κξαηνπκέλσλ» αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 

φξν «σθξνληζηηθφο Κψδηθαο» κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ σθξνληζηηθνχ Κψδηθα, 

φπσο απηφο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.2776/1999 (Α΄- 291). 
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ΠΟΗΝΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ 

 

«Άξζξν  573.
1
 

 

Οξγάλσζε ππεξεζηώλ πνηληθνύ κεηξώνπ. 

 

1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, θαζνξίδνληαη:  

 

α) νη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ηεξείηαη ην πνηληθφ κεηξψν θαη ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη επηζεψξεζήο ηνπο,  

  

β) ν ηξφπνο ζχληαμεο, ζεψξεζεο, ηαμηλφκεζεο, εθθαζάξηζεο, 

θαηαζηξνθήο θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ δειηίσλ πνηληθνχ κεηξψνπ,  

  

γ) ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα δειηία πνηληθνχ 

κεηξψνπ θαη ν ηξφπνο εμαθξίβσζήο ηνπο,  

  

δ) ν ηχπνο ησλ αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην πνηληθφ κεηξψν 

θαη θάζε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 573 έσο 

580.  

 

ε) ε εθαξκνγή κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ηήξεζε ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ.  

 

2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, ζπληζηάηαη Τπεξεζία Γεληθνχ Πνηληθνχ 

Μεηξψνπ. Ζ ππεξεζία απηή ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηηο πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ηεξεί δειηία πνηληθνχ κεηξψνπ γηα φιε 

ηελ επηθξάηεηα θαη ην εμσηεξηθφ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν γέλλεζεο ηνπ 

πξνζψπνπ ην νπνίν αθνξά ην δειηίν».  

 

 

 
 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 573 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.1805/1988 (Α΄- 199), ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ νπνίνπ αλεζηάιε κε δηαδνρηθέο δηαηάμεηο θαη ηειεπηαία κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

λ.2721/1999 (Α΄- 112), κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη : 

  «1. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 6 έσο θαη 15 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ.1805/1988 

«Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ηξνπνπνίεζε πνηληθψλ δηαηάμεσλ θαη ξχζκηζε 

άιισλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ» (Α΄- 199) αλαζηέιιεηαη κέρξη 31
εο

 Γεθεκβξίνπ  2001».  
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«Άξζξν  574.
1
 

 

Σξόπνο ηήξεζεο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ. 
 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηά ην άξζξν 573 παξ. 1 εδ. ε', ην πνηληθφ κεηξψν 

απνηειείηαη απφ δειηία.  
 

2. ε θάζε δειηίν πνηληθνχ κεηξψνπ αλαγξάθνληαη ηα εμήο:  
 

«α) Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

εμαηνκίθεπζε ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν αθνξά ην δειηίν θαη ηδίσο ην 

πιήξεο νλνκαηεπψλπκν, ην νλνκαηεπψλπκν γνλέσλ, ηελ εκεξνκελία, ηελ 

πφιε θαη ην θξάηνο γέλλεζεο, ην θχιν, ηελ ηζαγέλεηα ή ηηο ηζαγέλεηεο, ην 

ηπρφλ πξνεγνχκελν νλνκαηεπψλπκν ή ςεπδψλπκν, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο 

ησλ εγγξάθσλ ηαπηνπνίεζεο θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ. Αλ 

πξφθεηηαη γηα έγγακν, αλαγξάθεηαη θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπδχγνπ.»
2
 

  

β) Οη αθφινπζεο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ή 

βνπιεχκαηα:  

 

βα) Κάζε απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα γηα ην νπνίν έρεη 

επηβιεζεί πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ή ρξεκαηηθή πνηλή, κε ηηο 

παξεπφκελεο πνηλέο θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί.  

 

«ββ) θάζε απφθαζε κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ 

θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ.»
3 

 

βγ) Κάζε απφθαζε αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ πνπ αλαθνηλψζεθε 

επίζεκα, αλ αθνξά πξάμε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειιεληθή πνηληθή 

λνκνζεζία σο θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα.  

 

βδ) Κάζε απφθαζε ή βνχιεπκα πνπ απαιιάζζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν 

σο αλίθαλν γηα θαηαινγηζκφ κε ηα αλαπιεξσκαηηθά ηεο θχξηαο πνηλήο 

κέηξα αζθάιεηαο, θαζψο θαη θάζε απφθαζε ή βνχιεπκα πνπ απαιιάζζεη 

ηνλ θαηεγνξνχκελν ιφγσ έκπξαθηεο κεηάλνηαο, εθ’ φζνλ θαη ζηηο δχν 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε απεηινχκελε πνηλή είλαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ (3) κελψλ. 

                                                           
1
 Σν άξζξν 574 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.1805/1988 (Α΄-199). Γηα ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, βιέπε ζει. 358(1), ππνζεκ.  1. 

Χο πξνο ηηο πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, βιέπε ζει. 359(4) ππνζεκ. 2, 3 θαη 

ζει. 360(4) ππνζεκ. 1-4.  
2
 Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 574 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ 

λ.4360/2016 (Α΄-9).  
3
 Ζ ππνπεξίπησζε ββ΄ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 574 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-42). 
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βε) Αλ έρεη αλαζηαιεί ε εθηέιεζε πνηλήο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο, 

γίλεηαη ζρεηηθή κλεία. «Δπίζεο, γίλεηαη κλεία ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ 

νπνία ε απφθαζε θαηέζηε ακεηάθιεηε.»
1
 

 

«γ) Ο ρξφλνο ηέιεζεο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο».
2
 

 

3. ηα δειηία πνηληθνχ κεηξψνπ εγγξάθνληαη επίζεο ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία:  

«α) Ζ ράξε κε άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαδίθεο, ε παξαγξαθή ηεο 

πξάμεο ή ηεο πνηλήο κε εηδηθφ λφκν, ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ππφ 

φξνπο κε εηδηθφ λφκν, ε απφιπζε απφ ηηο θπιαθέο ππφ φξν θαη ε κεηαβνιή 

ή ε άξζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί, θαζψο θαη νη 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 550 θαη 551.»
3
 

β) Ζ ρξνλνινγία θαη ν ηξφπνο απφηηζεο ηεο ζηεξεηηθήο ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα απφ 

δφιν, εθ’ φζνλ είλαη αλψηεξε απφ ηξεηο κήλεο».  

«γ) Ζ δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πνηληθήο 

δηακεζνιάβεζεο ζε εγθιήκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο».
4
 

 

«Άξζξν  575.
5
 

 

Έλλνηα αληηγξάθνπ πνηληθνύ κεηξώνπ. 
 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 577, φπνπ ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ έθδνζε θαη ηε ρνξήγεζε 

αληηγξάθνπ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, 

παξέρεηαη αληίγξαθν γεληθήο ρξήζεο».  
 

«Άξζξν  576.
6
 

 

Αληίγξαθα πνηληθνύ κεηξώνπ. 
 

1. Οη ππεξεζίεο πνπ ηεξνχλ πνηληθφ κεηξψν εθδίδνπλ απφ απηφ δχν 

ηχπνπο αληηγξάθσλ:  

α) ην αληίγξαθν δηθαζηηθήο ρξήζεο,  

β) ην αληίγξαθν γεληθήο ρξήζεο. 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην δεχηεξν πξνζηέζεθε ζηελ  πεξίπησζε βε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 574, κε 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4360/2016 (Α΄-9). 
2
 Ζ πεξίπησζε γ΄ πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 574, κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.4360/2016 

(Α΄-9). 
3
 Ζ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 574, αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ.4322/2015 (Α΄-42). 
4
 Σν ζηνηρείν γ΄ πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 574 κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3500/2006 

(Α΄-232). 
5
 Σν άξζξν 575 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ.1805/1988 (Α΄-199). Ζ παξ. 3, πνπ πξνζηέζεθε 

ζην άξζξν 575 κε ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2408/1996 (Α΄-104), θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄-165). Γηα ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

βιέπε ζει. 358(1), ππνζεκ.  1. 
6
 Σν άξζξν 576 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.1805/1988 (Α΄-199). Γηα ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ βιέπε ζει. 358(1), ππνζεκ.  1. 
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2. ην αληίγξαθν δηθαζηηθήο ρξήζεο θαηαρσξίδεηαη ην πεξηερφκελν 

φισλ ησλ δειηίσλ πνηληθνχ κεηξψνπ εθηφο απφ εθείλα πνπ έρνπλ παχζεη 

λα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.  

 

3. ην αληίγξαθν γεληθήο ρξήζεο θαηαρσξίδεηαη ην πεξηερφκελν 

φισλ ησλ δειηίσλ πνηληθνχ κεηξψνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, εθηφο απφ εθείλα:  

 

α) πνπ αλαγξάθνπλ ρξεκαηηθή πνηλή ή πνηλή θπιάθηζεο έσο έμη 

κήλεο, κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ εηψλ.  

 

β) πνπ αλαγξάθνπλ πνηλή θπιάθηζεο πέξαλ ησλ έμη κελψλ ή πνηλή 

πεξηνξηζκνχ ζε ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα, κεηά ηελ πάξνδν νθηψ εηψλ.  

 

γ) πνπ αλαγξάθνπλ θάζεηξμε, κεηά ηελ πάξνδν είθνζη εηψλ. 

 

4. Οη πξνζεζκίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 

απφηηζε ηεο πνηλήο. Αλ επήιζε κεηαγελέζηεξε θαηαδίθε γηα πιεκκέιεκα ή 

θαθνχξγεκα, νη πξνζεζκίεο απηέο αξρίδνπλ απφ ηελ απφηηζε ηεο λέαο 

πνηλήο. 

 

5. Ζ πνηλή ζεσξείηαη φηη απνηίζεθε θαη φηαλ: 

  

α) κεηαηξάπεθε ζε ρξεκαηηθή, απφ ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ 

ηεο κεηαηξνπήο. 

 

β) ραξίζηεθε, απφ ηελ έθδνζε ηνπ νηθείνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο,  

 

γ) ρνξεγήζεθε απφιπζε, απφ ηελ επηηπρή πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

δνθηκαζίαο.  

 

6. Αλ ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δελ εθηειέζηεθε, νη πην πάλσ 

πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ παξαγξαθή ηεο.  
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7. Καη’ εμαίξεζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξψηε θαηαδίθε ή γηα 

θαηαδίθε πνπ αθνξά α) έγθιεκα απφ ακέιεηα ή β) έγθιεκα κε δφιν, γηα ην 

νπνίν ν λφκνο απεηιεί πνηλή θπιάθηζεο κέρξη έλα έηνο ή ρξεκαηηθή πνηλή, 

νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα εδάθηα α' έσο θαη γ' ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ κπνξνχλ λα ζπληκεζνχλ ζην κηζφ, κε δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ 

θαηά ην άξζξν 580 ηνπ Κ.Π.Γ. εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ ζχληκεζε παξέρεηαη, αλ ππάξρεη 

πξνζδνθία έληηκνπ βίνπ ζην κέιινλ.  

 

8. Αλ καδί κε ηελ πνηλή ηε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο έρνπλ 

επηβιεζεί παξεπφκελεο πνηλέο ή κέηξα αζθάιεηαο, δελ θαηαρσξίδνληαη ζην 

αληίγξαθν γεληθήο ρξήζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θχξηα πνηλή δελ 

θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.  

 

9. Ο αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ππάιιεινο 

νθείιεη λα αλαγξάθεη ζην ηξηπιφηππν θαηαβνιήο ηεο πνηλήο πνπ έρεη 

κεηαηξαπεί ζε ρξεκαηηθή ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ηνλ ηφπν θαη 

εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. Αληίγξαθν ηνπ ηξηπιφηππνπ 

απηνχ απνζηέιιεηαη ζην γξακκαηέα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ηφπνπ 

γέλλεζεο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, θαζψο θαη ζηελ ππεξεζία πνπ ηεξεί ην 

Γεληθφ Πνηληθφ Μεηξψν. ε πεξίπησζε απνθπιάθηζεο θαηαδίθνπ ν 

δηεπζπληήο ησλ θπιαθψλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη γηα ηελ απνθπιάθηζε 

απηήλ ην γξακκαηέα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ηφπνπ γέλλεζεο ηνπ 

απνθπιαθηδνκέλνπ, θαζψο θαη ηελ ππεξεζία πνπ ηεξεί ην Γεληθφ Πνηληθφ 

Μεηξψν».  

 

«Άξζξν  577.
1
 

 

Έθδνζε αληηγξάθσλ δηθαζηηθήο θαη γεληθήο ρξήζεο. 

 

1. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο ρνξεγείηαη 

κφλν:  

 

α) ζηνλ εηζαγγειέα, ηνλ ηαθηηθφ αλαθξηηή ή ηνλ επίηξνπν ηνπ 

ζηξαηνδηθείνπ, γηα δηθαζηηθή απνθιεηζηηθά ρξήζε.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 577 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.1805/1988 (Α΄- 199). Γηα ηελ αλαζηνιή 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ βιέπε ζει. 358(1),  ππνζεκ.  1.  
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β) ζηνπο δηεπζπληέο θπιαθψλ θαη άιισλ ζσθξνληζηηθψλ ή 

ζεξαπεπηηθψλ θαηαζηεκάησλ γηα θξαηνχκελν πνπ κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε εθηίεη πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ή ππνβάιιεηαη ζε κέηξν 

αζθάιεηαο.  

 

γ) ζηηο αιινδαπέο αξρέο πνπ αζθνχλ πνηληθή δηθαηνδνζία, εθ’ φζνλ 

ππάξρεη ππνρξέσζε δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο.  

 

δ) ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο, ζηηο 

εθθιεζηαζηηθέο αξρέο, ζε Ν.Π.Γ.Γ., ζε νξγαληζκνχο, ζε επηρεηξήζεηο 

θνηλήο σθέιεηαο ή ζε ηξάπεδεο, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

  

ε) ζηηο αιινδαπέο πξεζβείεο ή πξνμελεία πνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί 

ζηελ Διιάδα γηα φζνπο πξφθεηηαη λα κεηαλαζηεχζνπλ.  

 

ζη) γηα ην δηνξηζκφ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, εθπαηδεπηηθψλ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ, νξγάλσλ ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ησλ ππνςεθίσλ γηα 

ηελ εηζαγσγή ζηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ 

σκάησλ Αζθαιείαο, ην νπνίν απνζηέιιεηαη απεπζείαο ζην αξκφδην 

φξγαλν.  

 

2. Σν δειηίν πνηληθνχ κεηξψνπ επηζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά κε 

επζχλε ηνπ αξκφδηνπ γξακκαηέα ζε θάζε δηθνγξαθία γηα εγθιήκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηξηκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ θαη άλσ, κέζα ζε ζθξαγηζηφ 

αδηαθαλή θάθειν θαη απνζθξαγίδεηαη κφλν κεηά ηελ απαγγειία ηεο πεξί 

ελνρήο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ, γελνκέλεο εηδηθήο κλείαο ζηα 

πξαθηηθά. ε πεξίπησζε αζθήζεσο εθέζεσο θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο, ην δειηίν πνηληθνχ κεηξψνπ ζθξαγίδεηαη θαη πάιη κε επζχλε 

ηνπ γξακκαηέα ηεο έδξαο ηνπ εθδφληνο ηελ απφθαζε δηθαζηεξίνπ, ζε 

αδηαθαλή θάθειν, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ. Σα απηά ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε επαλεθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο θαη’ 

νπζίαλ κεη’ αλαίξεζε. Ζ παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ απφ ην 

δηθαζηηθφ γξακκαηέα ζπλεπάγεηαη ηελ πεηζαξρηθή ηνπ επζχλε.  

 

3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, κπνξεί λα νξηζζεί φηη αληίγξαθν πνηληθνχ 

κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο εθδίδεηαη θαη γηα δηνξηζκφ ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε δεκφζηα ππεξεζία ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα».  

 

 

 



ει. 398                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

«Άξζξν  578.
1
 

 

Καηαζηξνθή δειηίσλ πνηληθνύ κεηξώνπ. 

 

1. Σα δειηία πνηληθνχ κεηξψνπ παχνπλ λα ηζρχνπλ θαη απνθιείεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ζηηο αθφινπζεο κφλν 

πεξηπηψζεηο:  

 

α) Όηαλ ην πξφζσπν ην νπνίν αθνξά ε εγγξαθή πεζάλεη ή 

ζπκπιεξψζεη ην 80
ν
  έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

  

«β)……………………………………………………………………»
2 

 

«γ)  Όηαλ ε απφθαζε, γηα ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί δειηίν πνηληθνχ 

κεηξψνπ, αθπξσζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ή ε πξάμε 

ακλεζηεπζεί ή απνλεκεζεί ράξε κε νιηθή άξζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη’ άξζξν 

47 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο ή κε ξεηή δηάηαμε κεηαγελέζηεξνπ λφκνπ, ε 

πξάμε παχεη λα είλαη αμηφπνηλε».
1 
 

  

δ) Αλ κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί 

δειηίν πνηληθνχ κεηξψνπ ρνξεγήζεθε αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 99 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, κεηά ηελ πάξνδν πέληε 

εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο αλαζηνιήο, εθ’ φζνλ ε 

αλαζηνιή δελ έρεη αξζεί ή αλαθιεζεί.  

 

ε) Αλ ην δειηίν έρεη ζπληαρζεί κεηά απφ απφθαζε πνπ επηβάιιεη ζε 

αλήιηθν πνηλή πεξηνξηζκνχ ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, πέληε έηε κεηά 

ηελ απφηηζε ηεο πνηλήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθ’ φζνλ ν ειάρηζηνο 

ρξφλνο πεξηνξηζκνχ πνπ έρεη επηβιεζεί δελ ππεξβαίλεη ην έηνο, θαη νθηψ 

έηε αλ ππεξβαίλεη ην έηνο, εθηφο αλ ζην δηάζηεκα απηφ επέιζεη λέα 

θαηαδίθε. ε πεξίπησζε απφιπζεο ππφ φξνπο απφ ην ζσθξνληζηηθφ 

θαηάζηεκα, ε πην πάλσ πεληαεηία ή νθηαεηία αξρίδεη απφ ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ρξφλνπ δνθηκαζίαο.  

  

 

 

                                                           
1
 Ζ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 578, ην νπνίν είρε αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 8 ηνπ 

λ.1805/1988 (Α΄- 199), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 

(Α΄-207). Γηα ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, βιέπε ζει. 358(1), ππνζεκ. 1.  
2
 Ζ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1, πνπ είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4322/2015 (Α΄-

42), θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ.4356/2015 (Α΄-181). 
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ζη) Αλ κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε επηβιήζεθε ρξεκαηηθή 

πνηλή ή πνηλή θπιάθηζεο κέρξη έλα κήλα, γηα αδίθεκα εθ δφινπ ή δχν 

κήλεο γηα αδίθεκα εμ ακειείαο, κεηά ηελ πάξνδν δέθα εηψλ, απφ ηελ 

απφηηζε ηεο πνηλήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθ’ φζνλ ν ππαίηηνο δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί πάιη γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα.  

 

2. Οη ππεξεζίεο πνπ ηεξνχλ πνηληθφ κεηξψν, πξνβαίλνπλ θάζε έμη 

κήλεο ζε εθθαζάξηζή ηνπ απφ ηα δειηία πνπ παχνπλ λα ηζρχνπλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Μεηά ηελ εμάκελε 

πεξηνδηθή εθθαζάξηζε είηε θαηαζηξέθνληαη ηα αλίζρπξα δειηία είηε, ζηελ 

πεξίπησζε εθαξκνγήο κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

573 παξ.1 εδ. ε, δηαγξάθεηαη απφ ηε κλήκε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

ε αλίζρπξε εγγξαθή.  

 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ α' έσο θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηα 

δειηία πνηληθνχ κεηξψνπ θαηαζηξέθνληαη ακέζσο κφιηο δηαπηζησζεί ε 

ζπλδξνκή ηνπ ζρεηηθνχ ιφγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ δ' έσο θαη ζη' 

ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, ηα δειηία πνηληθνχ κεηξψνπ θαηαζηξέθνληαη θαηά 

ηελ πξψηε πεξηνδηθή εθθαζάξηζε κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ 

ζρεηηθνχ ιφγνπ. Ζ θαηαζηξνθή δηαηάζζεηαη κε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζαγγειέα».  

 

«Άξζξν  579.
1
 

 

Απαγόξεπζε αλαθνίλσζεο. 

 

1. Τπάιιεινο, ν νπνίνο ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έρεη 

πιεξνθνξεζεί ην πεξηερφκελν δειηίσλ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ην 

αλαθνηλψλεη ζε πξφζσπν πνπ δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη γλψζε, ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ έσο δχν έηε. Χο αλαθνίλσζε ζεσξείηαη θαη ε 

ρνξήγεζε αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο αληί γηα 

αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο. Αλ ε παξαπάλσ πξάμε έγηλε 

απφ ακέιεηα επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη ηξεηο κήλεο.  

 

2. Ζ ζχληαμε ή θαηαρψξηζε δειηίσλ πνηληθνχ κεηξψνπ γίλεηαη κέζα 

ζε ηξεηο κήλεο θαη’ αλψηαην φξην απφ ηελ εκέξα πνπ αλέθπςε ε ζρεηηθή 

ππεξεζηαθή ππνρξέσζε».  
 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 579 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ.1805/1988 (Α΄- 199). Γηα ηελ αλαζηνιή 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, βιέπε ζει. 358(1),  ππνζεκ. 1.  

 



ει. 400                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

«Άξζξν  580.
1
 

 

Ακθηζβεηήζεηο - Γηνξζώζεηο εζθαικέλσλ εγγξαθώλ. 

 

1. Κάζε ακθηζβήηεζε ζρεηηθή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ 

επηιχεηαη κε δηάηαμε ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ ηεο 

γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπα πνπ 

γελλήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ, ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ.  

 

2. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ επίδνζε ζε 

απηφλ ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο λα πξνζθχγεη ζην νηθείν ζπκβνχιην 

πιεκκειεηνδηθψλ, πνπ απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα.  

 

3. Σν ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ απνθαζίδεη ακεηάθιεηα, χζηεξα 

απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ, ηε 

δηφξζσζε ζην δειηίν πνηληθνχ κεηξψνπ είηε εζθαικέλεο εγγξαθήο είηε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ην δειηίν. Αλ ε 

αίηεζε δηφξζσζεο εζθαικέλεο εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ νθείιεη λα εξεπλήζεη ηε 

βαζηκφηεηά ηεο κε θάζε κέζν είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αλαθξηηηθνχ 

ππαιιήινπ.  

 

4. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο Γεληθνχ 

Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ γέλλεζεο 

ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ην δειηίν πνηληθνχ κεηξψνπ δηαβηβάδεη ζηελ 

ππεξεζία Γεληθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ θάζε δηάηαμε ή βνχιεπκα πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ ακθηζβήηεζε ή αίηεζε δηφξζσζεο εζθαικέλεο 

εγγξαθήο ζην δειηίν πνηληθνχ κεηξψνπ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 580 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ λ.1805/1988 (Α΄-199). Γηα ηελ αλαζηνιή 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, βιέπε ζει. 358(1),  ππνζεκ.  1.  
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Γ Δ Κ Α Σ Ο    Β Η Β Λ Η Ο  

 

ΔΞΟΓΑ ΣΖ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Άξζξν  581. 

 

Πξνθαηαβνιή ησλ εμόδσλ. 

 

1. Σν δεκφζην θαηαβάιιεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε πνηληθή δηθαηνζχλε.  

 

2. Οη κάξηπξεο πνπ απηεπαγγέιησο θιεηεχνληαη λα εκθαληζηνχλ ζε 

δηθαζηήξηα θαη ζε αλαθξηηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο, νη κάξηπξεο πνπ 

πξνζθαινχληαη θαηά ην άξζξν 327 παξ. 2 λα εκθαληζηνχλ ζε δηθαζηήξην 

πνπ ζπλεδξηάδεη, εθείλνη πνπ δηνξίδνληαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο σο 

πξαγκαηνγλψκνλεο, δηεξκελείο, θχιαθεο πξαγκάησλ πνπ θαηαζρέζεθαλ 

θαη κεζεγγπνχρνη, έρνπλ δηθαίσκα ζε απνδεκίσζε θαη ζηα έμνδα γη’ απηή 

ηνπο ηελ απαζρφιεζε. Σα πνζά ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ησλ εμφδσλ θαη 

γεληθά νη πξνυπνζέζεηο πιεξσκήο ηνπο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη κε θνηλέο 

απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με ηηο ίδηεο 

απνθάζεηο κπνξεί λα ηάζζεηαη απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

παξαπάλσ αμηψζεσλ, φπσο επίζεο θαη λα νξίδεηαη φηη κάξηπξεο πνπ 

θαηνηθνχλ ζηνλ ηφπν πνπ πξέπεη λα εκθαληζηνχλ, θαζψο θαη ζε απφζηαζε 

έσο 30 ρηιηφκεηξα απφ απηφλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα νχηε ζε απνδεκίσζε 

νχηε ζηα έμνδα.  

 

3. Γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πιεξσκή ησλ απνδεκηψζεσλ θαη εμφδσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κπνξνχλ λα ππάξρνπλ 

πάγηεο πξνθαηαβνιέο πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 

«πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ει. 402                                                                   Π.Γ.258/1986  «Κώδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο» 

Άξζξν  582. 

 

Έμνδα ζε βάξνο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ πνπ θαηαδηθάζηεθαλ. 

 

1. Κάζε θαηεγνξνχκελνο πνπ θαηαδηθάδεηαη ζε πνηλή θαηαδηθάδεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδηα απφθαζε θαη ζηα έμνδα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.  

 

2. Σν πνζφ ησλ εμφδσλ νξίδεηαη κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. 

 

«Άξζξν  583.
1
 

 

Έμνδα ζε πεξίπησζε απόξξηςεο έλδηθσλ κέζσλ, ελζηάζεσλ  

θαη αηηήζεσλ. 

 

1. Όηαλ ε απφθαζε απνξξίπηεη εμ νινθιήξνπ ηελ έθεζε ή ηελ 

αίηεζε αλαίξεζεο ή επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο, ή αθχξσζεο ηεο 

απφθαζεο (άξζξν 430) ή αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξν 341), ηα έμνδα 

επηβάιινληαη ζε θαζέλαλ απφ εθείλνπο πνπ άζθεζαλ ην έλδηθν κέζν ή ηελ 

αίηεζε.  

 

2. Όηαλ κε ηελ απφθαζε απνξξίπηνληαη ελζηάζεηο ή άιιεο αηηήζεηο 

πνπ ππνβάιινληαη απφ νπνηνλδήπνηε δηάδηθν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο πνηληθψλ ππνζέζεσλ, δελ επηβάιινληαη έμνδα».  

 

Άξζξν  584. 

 

Έμνδα ζε πεξίπησζε πνπ αλαθαιείηαη ε έγθιεζε. 

 

1. ε πεξίπησζε πνπ αλαθαιείηαη ε έγθιεζε, εθείλνο πνπ ηελ 

αλαθαιεί θαηαδηθάδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε ή κε ην βνχιεπκα ζηα έμνδα 

ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.  

 

2. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 582 παξ. 2 εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν άξζξν 583, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1941/1991 (Α΄- 41) θαη 

ηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2172/1993 (Α΄- 207), ηίζεηαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  585. 

 

Έμνδα ζε βάξνο εθείλσλ πνπ έθαλαλ ςεπδή έγθιεζε ή κήλπζε. 

 

1. Σα δηθαζηηθά ζπκβνχιηα θαη ηα πνηληθά δηθαζηήξηα, φηαλ 

απνθαίλνληαη γηα ππνζέζεηο φπνπ ε δίσμε έγηλε κε έγθιεζε ή κε κήλπζε, 

επηβάιινπλ ηα δηθαζηηθά έμνδα ζε βάξνο θαζελφο απφ εθείλνπο πνπ 

έθαλαλ ηε κήλπζε ή ηελ έγθιεζε, αλ πεηζηνχλ φηη ε κήλπζε ή έγθιεζε 

ήηαλ εληειψο ςεπδήο θαη έγηλε απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα ή φηη 

παξακνξθψζεθαλ κ’ απηήλ δνιίσο ηα πξάγκαηα, ψζηε λα δνζεί ζηελ 

πξάμε βαξχηεξνο ραξαθηεξηζκφο ή λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δίσμε 

πξφζσπα εληειψο ακέηνρα ζηελ αμηφπνηλε πξάμε. Ζ απαιιαγή ή ε 

επηβνιή πξέπεη εηδηθά λα αηηηνινγείηαη.  

 

2. Σν πνζφ ησλ εμφδσλ πνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

επηβάιιεηαη ζε βάξνο θαζελφο απφ εθείλνπο πνπ έθαλαλ ςεπδή έγθιεζε ή 

κήλπζε είλαη ίζν κε ην πνζφ πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ 

θαηαδηθάδεηαη. Σν πνζφ ησλ εμφδσλ πνπ επηβάιιεηαη απφ ην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην είλαη ίζν κε εθείλν πνπ επηβάιιεηαη απφ ην αληίζηνηρν 

δηθαζηήξην.  

 

3. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 582 παξ. 2 εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε.  

 

«4. Ο εηζαγγειέαο φηαλ αξρεηνζεηεί ηε κήλπζε (άξζξν 43) ή 

απνξξίπηεη ηελ έγθιεζε (άξζξν 47) επηβάιιεη ηα δηθαζηηθά έμνδα ζε 

βάξνο ηνπ κελπηή ή ηνπ εγθαινχληνο, αλ πεηζηεί φηη ε κήλπζε ή ε έγθιεζε 

ήηαλ εληειψο ςεπδήο θαη έγηλε απφ δφιν. Σν πνζφ ησλ εμφδσλ είλαη ίζν κε 

εθείλν πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ θαηαδηθάδεηαη απφ ην 

κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 585 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  586. 

 

Πξνζθπγή ηνπ πξνζώπνπ πνπ έρεη αζθήζεη ηε κήλπζε ή  

ηελ έγθιεζε. 

 

1. Σν δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην ή ην ζπκβνχιην πνπ ζα αζρνιεζεί 

κε ηελ ππφζεζε εξεπλά απηεπαγγέιησο θαη ην θεθάιαην ηεο απφθαζεο ή 

ηνπ βνπιεχκαηνο πνπ αθνξά ηελ θαηαδίθε ζηα έμνδα ηεο δίθεο εθείλνπ 

πνπ έρεη αζθήζεη ηε κήλπζε ή ηελ έγθιεζε.  

 

2. Όπνηνο θαηαδηθάζηεθε ζηα έμνδα θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν, αλ 

δελ ππήξμε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξεί 

λα πξνζθχγεη ζην δηθαζηήξην ή ζην ζπκβνχιην πνπ ηνλ θαηαδίθαζε κέζα 

ζε πξνζεζκία ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο ή ηνπ 

βνπιεχκαηνο
.
 ε πξνζεζκία απηή παξεθηείλεηαη εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο 

θαηά ην άξζξν 166. Ζ πξνζθπγή αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα 

ηελ έθεζε θαη δηθάδεηαη ρσξίο πξφζθιεζε εθείλνπ πνπ ηελ αζθεί, ν νπνίνο 

έρεη δηθαίσκα λα παξαζηεί ζηε δίθε θαη λα αλαπηχμεη πξνθνξηθά ηηο 

απφςεηο ηνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο ηνπ κεηθηνχ νξθσηνχ 

δηθαζηεξίνπ, αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο πξνζθπγήο είλαη ην ζπκβνχιην 

εθεηψλ κε ηξηκειή ζχλζεζε.  

 

3. Γηθαίσκα πξνζθπγήο δελ ππάξρεη, αλ ην δηθαζηήξην ή ην 

ζπκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδηθάζεη ζηα έμνδα, αθνχζεη εηδηθά γη’ 

απηφ ην ζθνπφ ηηο απφςεηο ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. Ζ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη 

γηα ηελ πξνζθπγή, θαζψο θαη ε αλαθεξφκελε ζηελ παξ. 1 απηνχ ηνπ 

άξζξνπ, είλαη ακεηάθιεηεο σο πξνο ηελ θαηαδίθε ζηα έμνδα.  

 

«4. Ζ πξάμε αξρεηνζέηεζεο κε ηελ νπνία επηβάιινληαη έμνδα καδί 

κε ηελ επηθχξσζή ηεο απφ ηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ επηδίδνληαη ζην κελπηή. 

Ο κελπηήο ή ν εγθαιψλ ζηνπο νπνίνπο επηβιήζεθαλ έμνδα κπνξνχλ λα 

πξνζθχγνπλ ζην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ κέζα ζε πξνζεζκία πέληε 

εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο αξρεηνζέηεζεο ή ηεο 

δηάηαμεο κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Ζ παξ. 4 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 586 κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.3160/2003 (Α΄- 165).  
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Άξζξν  587. 

 

Μεξηθή θαηαδίθε ζηα έμνδα. 

 

1. Σν δηθαζηήξην ή ην ζπκβνχιην ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ άξζξσλ 582 έσο 586 κπνξεί λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ 

εμφδσλ έσο ην κηζφ, αλ θξίλεη φηη νη ιφγνη επηείθεηαο επηβάιινπλ απηή ηε 

κείσζε.  

 

2. Ζ χπαξμε ιφγσλ επηείθεηαο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά ζηελ 

απφθαζε ή ζην βνχιεπκα.  

 

Άξζξν  588. 

 

Δίζπξαμε θαη βεβαίσζε εμόδσλ. 

 

1. Ζ δηάηαμε ηεο απφθαζεο γηα ηελ θαηαδίθε ζηα έμνδα είλαη 

εθηειεζηή απφ ηφηε πνπ είλαη εθηειεζηή θαη ε δηάηαμε γηα ηελ πνηλή
.
 ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε ε δηάηαμε ηεο απφθαζεο ή ηνπ  βνπιεχκαηνο γηα ηελ 

θαηαδίθε ζηα έμνδα είλαη εθηειεζηή απφ ηφηε πνπ απηά γίλνληαη 

ακεηάθιεηα.  

 

2. Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ ή 

απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηνπο επεθηείλεηαη θαη ζηε δηάηαμε γηα 

ηα έμνδα.  

 

3. Οη γξακκαηείο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ νθείινπλ κέζα ζηνλ 

επφκελν κήλα απφ ηφηε πνπ νη απνθάζεηο ή ηα βνπιεχκαηα γίλνληαη 

ακεηάθιεηα λα βεβαηψλνπλ ζην δεκφζην ηακείν ηα πνζά ησλ εμφδσλ πνπ 

έρνπλ επηβιεζεί θαη δελ έρνπλ αθφκα εηζπξαρζεί.  

 

4. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ 

ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ εμφδσλ
.
 γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο απφ απηά κπνξεί αληί γηα ηε βεβαίσζε λα 

θαζνξίδεηαη άιινο ηξφπνο είζπξαμεο.  
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5. Αλ ε θαηαδίθε ζηα έμνδα έγηλε θαηά ηε δηαδηθαζία ζην 

αθξναηήξην θαη ε απφθαζε γη’ απηήλ είλαη εθηειεζηή θαηά ηηο δηαηάμεηο 

απηνχ ηνπ άξζξνπ, ν νηθείνο εηζαγγειέαο θξνληίδεη λα εθηειεζηεί ε 

δηάηαμε γηα ηα έμνδα θαη κε πξνζσπηθή θξάηεζε ηνπ νθεηιέηε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  

 

6. Ζ νθεηιή γηα έμνδα εμαθαλίδεηαη νιηθά ή κεξηθά κε ηελ 

πξνζσπηθή θξάηεζε ηνπ νθεηιέηε αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο δηάξθεηάο ηεο
.
 

ν ρξφλνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ νθεηιφκελνπ 

πνζνχ δηα ηνπ νξίνπ ηνπ πνζνχ ησλ δξαρκψλ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά γηα ηε 

κεηαηξνπή ηεο θπιάθηζεο ζε ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ ε oθεηιή πξνέξρεηαη 

απφ θαηαδίθε γηα πηαίζκα, ν ππνινγηζκφο απηφο ζηεξίδεηαη ζην ειάρηζην 

φξην δξαρκψλ πνπ νξίδεηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο θξάηεζεο ζε πξφζηηκν. 

Κιάζκα κηθξφηεξν απφ κηα εκέξα παξαιείπεηαη. Ζ δηάηαμε απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ δελ απνθιείεη λα εθαξκνζηεί - κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε - θάζε 

άιιε επλντθφηεξε γη’ απηφλ δηάηαμε ζρεηηθά κε ην αλψηαην φξην ηεο 

πξνζσπηθήο θξάηεζεο.  

 

7. Γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμφδσλ θαηά δφζεηο εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο «πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ».  

 

Άξζξν  589. 

 

Δπηζηξνθή ησλ πνζώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ. 

 

1. Αλ εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε θαηέβαιε ην πνζφ ησλ δηθαζηηθψλ 

εμφδσλ πνπ ηνπ επηβιήζεθε, έπεηηα φκσο αζθψληαο έλδηθν κέζν 

αζσψζεθε, ν εηζαγγειέαο ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ θξνληίδεη 

απηεπαγγέιησο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηζηξνθήο κέξνπο ηνπ πνζνχ ησλ 

εμφδσλ πνπ θαηαβιήζεθε.  

 

2. Σν πνζφ πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ θαηαδηθαζκέλν σο 

εγγχεζε γηα ηελ πξνζσξηλή απφιπζή ηνπ απφ ηηο θπιαθέο κπνξεί, χζηεξα 

απφ εηδηθή γξαπηή δήισζή ηνπ θαη παξαίηεζή ηνπ απφ ηα έλδηθα κέζα, λα 

ζπκςεθηζηεί κε ηελ νθεηιή ηνπ γηα έμνδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα εγγχεζε 

πνπ θαηαηέζεθε απφ ηξίηνλ, χζηεξα απφ γξαπηή ζπλαίλεζή ηνπ πνπ κπνξεί 

λα πξνθχπηεη θαη απφ ην γξακκάηην ηεο εγγχεζεο.  
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3. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη νηθείεο δηαηάμεηο «πεξί δεκνζίσλ 

εζφδσλ θαη πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο».  

 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 απηνχ ηνπ άξζξνπ 

αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο 

θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία ξπζκίδεη θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθηέιεζήο ηνπο.  
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Δ Ν Γ Δ Κ Α Σ Ο    Β Η Β Λ Η Ο 

 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν  590. 

 

Ο Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1951 . 

 

Άξζξν  591. 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 

θαηαξγνχληαη: α) ν λφκνο ηεο 10/22 Μαξηίνπ 1834 «πεξί πνηληθήο 

δηθνλνκίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε κεηαγελέζηεξνπο 

λφκνπο, β) ν λφκνο 237 ηνπ 1914 «πεξί εθδηθάζεσο ησλ επ’ απηνθψξσ 

πηαηζκάησλ», γ)ην λνκ. δηαη. ηεο 20 Ννεκβξίνπ 1923 «πεξί 

πξνθπιαθίζεσο ησλ ππαιιήισλ θαη δηαρεηξηζηψλ», δ) ην λνκ. δηαη. ηεο 22 

Ννεκβξίνπ 1923 «πεξί ακέζνπ εθδηθάζεσο πιεκκειεκάησλ ηηλψλ επ’ 

απηνθψξσ», ε) νη παξ. 2 έσο θαη 6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηα άξζξα 3, 4, 

5,6,7,9,10,12,13, θαη νη παξαγξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ςεθίζκαηνο 

ηεο 16 Γεθεκβξίνπ 1924 «πεξί αλαθξίζεσο θαη εθδηθάζεσο αδηθεκάησλ 

ηηλψλ ππφ ησλ εθεηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο, 

ρσξίο λα ζίγνληαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ, ζη) ηα άξζξα 1,2,5,6,7,8,9,10, 11 

θαη 12 ηνπ λνκ. δηαη. ηεο 11 επηεκβξίνπ 1928 «πεξί δηαδηθαζίαο πξνο 

δίσμηλ ησλ αδηθεκάησλ εθ ησλ λφκσλ ΣΟΓ΄ «πεξί θαηαδηψμεσο ηεο 

ιεζηείαο», ΓΧΛΣ΄ «πεξί δσνθινπήο», Γ  ΜΓ΄ «πεξί θπγνδηθίαο θαη ησλ 

άξζξσλ 321, 363 - 367, 368 θαη 369 ηνπ πνηληθνχ λφκoπ» πνπ θπξψζεθε 

κε ην λφκν 4458 ηνπ 1930, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα θαη ην 

άξζξν 3 ηνπ λφκνπ 4677 ηνπ 1930 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ πεξί 

εκπξεζκνχ δηαηάμεσλ ηνπ πνηληθνχ λφκνπ», δ) ηα άξζξα 1,2,3,4,5,6,7,8, 

θαη 9 ηνπ λφκνπ 3998 ηνπ 1929 «πεξί εθδηθάζεσο πιεκκειεκάησλ ηηλψλ 

παξ’ ελφο δηθαζηνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα, ε) ν λφκνο 

4876 ηνπ 1931 «πεξί εθδηθάζεσο πνηληθψλ ππνζέζεσλ θαηά θαηαδίθσλ 

θ.ι.π.», ζ) ν λφκνο 4915 ηνπ 1931 «πεξί απνδεκηψζεσο παξά ηνπ θξάηνπο 

ησλ αδίθσο θαηαδηθαζζέλησλ», η) ν λφκνο 5023 ηνπ 1931 «πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ηεο ηδηαδνχζεο δηθαηνδνζίαο δηαηάμεσλ ηεο πνηληθήο 

δηθνλνκίαο θαη άιισλ εηδηθψλ λφκσλ», ηα) ην άξζξν 49 ηνπ 

θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 5026 «πεξί δηθαζηεξίνπ θαθνπξγηνδηθψλ», ηβ) ν 

λφκνο 5229 ηνπ 1931 «πεξί επεθηάζεσο ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 

22 Ννεκβξίνπ 1923 θαη επί ησλ πθ’ ελφο δηθαζηνχ εθδηθαδνκέλσλ 

πιεκκειεκάησλ», ηγ) ηα άξζξα 12 έσο 24 ηνπ λ.δ. ηεο 30 Μαξηίνπ 1845 

«πεξί λαπηαπάηεο θαη πεηξαηείαο», ηδ) ηα άξζξα 4 έσο θαη 7 ηνπ λφκνπ 

5096 ηνπ 1931 «πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλσλ ηνπ πνηλ. λφκνπ»,  
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ηε) ην άξζξν 19 ηνπ λφκνπ 6015 ηνπ 1934 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη 

ζπκπιεξψζεσο ησλ λφκσλ 4661 θαη 5273 «πεξί δηνξγαλψζεσο ηεο 

ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο», ηζη) ηα άξζξα 104 θαη 107 παξ.1 ηνπ Α.Ν. ηεο 

7 Ηνπλ. 1935 «πεξί Οξγαληζκνχ ηεο Υσξνθπιαθήο», ηδ) ην άξζξν 62 ηνπ 

θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 4971 «πεξί αζηπλνκίαο πφιεσλ», πνπ 

επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 941 ηνπ 1943, ηε) θάζε 

άιιε δηάηαμε πνπ ππάγεη νπνηνλδήπνηε θαηεγνξνχκελν ζηελ ηδηάδνπζα 

δηθαηνδνζία ησλ άξζξσλ 36, 40-43 θαη 45 ηεο Πνηλ. Γηθνλνκίαο πνπ 

θαηαξγείηαη θαη ηζ) θάζε άιιε γεληθή ε εηδηθή δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ζέκαηα πνπ ξπζκίδεη ν Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.  

 

Άξζξν  592. 

 

1. Δμαηξνχληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη εηδηθέο δηθνλνκηθέο 

δηαηάμεηο: α) ηνπ λνκ. δηαη. ηεο 26 Ηνπιίνπ 1925 «πεξί ιεπξνθνκείνπ 

πηλαιφγγαο», β) ηνπ λνκ. δηαη. ηεο 10 επηεκβξίνπ 1926 «πεξί θπξψζεσο 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο». γ) ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ 

λφκνπ 4952 «πεξί νξγαληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ 

Δμσηεξηθψλ», εθηφο απφ ηα άξζξα 151, 157, 158, 162 παξ. 5, 173 παξ. 3, 

πνπ θαηαξγνχληαη, δ) ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 13 Γεθεκβξίνπ 

1923 «πεξί πνηληθνχ θαη πεηζαξρηθνχ Κψδηθνο ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ», 

ε) ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ αλαγθ. λφκν 2081 

ηνπ 1939, ζη) ηνπ λ. 5060 ηνπ 1931 «πεξί ηχπνπ θ.ιπ.», δ) ηνπ 

αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 509 ηνπ 1947 «πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ Κξάηνπο, 

ηνπ πνιηηεχκαηνο, ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο», ε) ηνπ λ. 5539 ηνπ 1932 

«πεξί κνλνπσιίνπ ησλ λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνλ αλαγθ. λφκν 2430 ηνπ 1940, ζ) ηνπ αλαγθ. λφκνπ 1010 ηνπ 1937 «πεξί 

θψδηθνο αγξνηηθήο αζθαιείαο», εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 59 θαη 

65, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα, νη νπνίεο θαηαξγνχληαη, ελψ ηα 

έλδηθα κέζα θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ αγξνλφκνπ δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο γηα ηα έλδηθα κέζα θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ πηαηζκαηνδηθείνπ, η) ηνπ λνκ. Γηαη. 136 ηνπ 1946 «πεξί 

αγνξαλνκηθνχ θψδηθνο»,  ηα) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ αλαγθ. λφκνπ 710 ηνπ 1945 

«πεξί δηψμεσο θαη ηηκσξίαο ησλ παξαβάζεσλ ηεο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

εζληθνχ λνκίζκαηνο λνκνζεζίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

αλαγθαζηηθφ λφκν 871 ηνπ 1948 θαη ηβ) ηνπ λφκνπ 162 ηνπ 1946 «πεξί 

εθδηθάζεσο ησλ παξαβάζεσλ ησλ πεξί θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ 

δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λνκ. δηάηαγκα 446 ηνπ 1947. 
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2. Ώζπνπ λα εθδνζεί ην π.δ. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 159 ηνπ 

Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην δηάηαγκα ηεο 31 

Γεθεκβξίνπ 1923 «πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο δηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ επηδφζεσο 

πνηληθψλ δηθνγξάθσλ». 

 

Άξζξν  593. 

 

Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ πξνζσξηλά, γηα φζε ρξνληθή δηάξθεηα 

νξίδεηαη απ’ απηέο, νη δηαηάμεηο: α) ησλ άξζξσλ 11-16 ηνπ ςεθίζκαηνο Γ' 

ηνπ 1946 «πεξί εθηάθησλ κέηξσλ αθνξψλησλ ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ, θ.ιπ.», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε αξγφηεξα, θαη ησλ άξζξσλ 23, 

24, 26-29 παξ. 2 θαη 30 ηνπ ίδηνπ ςεθίζκαηνο πνπ πξνζηέζεθαλ κε ηα 

ςεθίζκαηα ΛΑ΄ θαη ΛΒ' ηνπ 1947, β) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ςεθίζκαηνο ΛΓ' 

ηνπ 1947 «πεξί παξαηάζεσο ηεο αξκνδηφηεηνο ησλ εθεηείσλ θ.ιπ.», θαζψο 

θαη θάζε άιιε εηδηθή δηθνλνκηθή δηάηαμε πνπ ηζρχεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα .  

 

Άξζξν  594. 

 

Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4173 ηνπ 1929 

«πεξί δαζηθνχ θψδηθνο» θαη ηνπ λφκνπ ηεο 28 Οθησβξίνπ 1935 «πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ησλ πεξί δηνηθήζεσο ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ δηαηάμεσλ», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ αξγφηεξα, νη νπνίεο δίλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηδηθνχ 

αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ θαη ηνπ δεκφζηνπ θαηεγφξνπ ζηα δαζηθά φξγαλα 

θαη ζηα φξγαλα ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 

ΑΡΟΒ' ηνπ 1884 θαη ΓΡΟ' ηνπ 1906 «πεξί αζθαιείαο ησλ ζηδεξoδξφκσλ», 

νη νπνίεο παξέρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηδηθνχ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ ζηνπο 

ζηδεξνδξνκηθνχο θαη ηνπο ηξνρηνδξνκηθνχο ππαιιήινπο. 

 

Άξζξν  595. 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο 

αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθνχο λφκνπο. «Γηαηάμεηο 

φκσο εηδηθψλ λφκσλ πνπ ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ πεξάησζε ηεο 

αλάθξηζεο ή ηελ παξαπνκπή ζην αθξναηήξην ή ην επηηξεπηφ ή κε ησλ 

έλδηθσλ κέζσλ, δελ ζίγνληαη».
1
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Σν εληφο εηζαγσγηθψλ εδάθην πξνζηέζεθε ζην άξζξν 595 κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.3160/2003 

(Α΄- 165).  
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Άξζξν  596. 

 

1. Οη δίθεο πνπ εθθξεκνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζε νπνηνλδήπνηε βαζκφ ζπλερίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. Οη πξάμεηο ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ ηειέζηεθαλ φηαλ ίζρπαλ νη δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη 

δηαηεξνχλ ην θχξνο ηνπο.  

 

2. Οη πξνζεζκίεο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πνπ ε παξέιεπζή 

ηνπο νδεγεί ζε κε παξαδνρή ή ζε απνθιεηζκφ δηθαηψκαηνο, αλ εθπλένπλ 

κέζα ζε 5 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ, παξαηείλνληαη γηα δέθα 

αθφκε εκέξεο.  

 

Άξζξν  597. 

 

Απφ ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη λα ηζρχεη ν Κψδηθαο Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο νη παξαπνκπέο ζε άξζξα ή ζε ζεζκνχο ηεο θαηαξγνχκελεο 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζε εηδηθνχο λφκνπο ή ζε 

δηαηάγκαηα, ζεσξνχληαη φηη γίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ 

θψδηθα.  

 

Άξζξν  598. 

 

Ζ εηζαγσγή κε απεπζείαο θιήζε ζην αθξναηήξην, φηαλ επηβάιιεηαη 

απφ εηδηθέο δηαηάμεηο (εθηφο απφ εθείλεο πνπ θαηά ην άξζξν 592 ηνπ 

θψδηθα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ) επηηξέπεηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο κφλν ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ηνπ δηαηάμεηο.  

 

Άξζξν  599. 

 

Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα νη ζρεηηθέο κε ηελ πξνθπιάθηζε θαη 

ηελ πξνζσξηλή απφιπζε φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνθπιαθηζκέλνπο. Γηα ηε 

δηαηήξεζε ή κε ηεο πξνθπιάθηζεο πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε απηέο ηηο 

δηαηάμεηο απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ηζρχνο ηνπ Κψδηθα ην αξκφδην ζπκβνχιην ησλ πιεκκειεηνδηθψλ.  
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Άξζξν  600. 

 

Οη πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ άξρηζαλ πξηλ αξρίζεη λα ηζρχεη ν 

Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο εμαθνινπζνχλ θαη νινθιεξψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο πνπ 

θαηαξγήζεθε.  

 

Άξζξν  601. 

 

1. Καηά ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ βνπιεπκάησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

έσο ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ θψδηθα επηηξέπνληαη ηα έλδηθα κέζα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη εθδηθάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
.
 ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηνλ Κψδηθα 

γηα ηελ άζθεζή ηνπο παξαηείλεηαη γηα δέθα εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ, αλ δελ έιεμε πξηλ αξρίζεη ε ηζρχο ηνπ θψδηθα. Σα 

έλδηθα κέζα πνπ αζθήζεθαλ πξηλ απηφο ν θψδηθαο αξρίζεη λα ηζρχεη 

εθδηθάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο πνπ 

θαηαξγείηαη.  

 

2. Καηά ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ εξήκελ 

επηηξέπεηαη ην έλδηθν κέζν ηεο αλαθνπήο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο πνπ θαηαξγείηαη
.
 ε πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζή ηνπ αξρίδεη απφ ηφηε πνπ ηζρχεη απηφο ν λφκνο, αλ δελ έιεμε πξηλ 

απφ απηήλ. Απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο ξπζκίδεηαη θαη ε εθπξφζεζκε αλαθνπή.  

 

3. Δθείλνη πνπ θαηαδηθάζηεθαλ εξήκελ γηα θαθνχξγεκα απφ ηα 

δηθαζηήξηα ησλ ζπλέδξσλ ππάγνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

θαηαξγνχληαη
.
 κφιηο ζπιιεθζνχλ ή εκθαληζηνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο, 

δηθάδνληαη θαη’ αληηκσιίαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.  
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4. Δθείλνη πνπ θαηαδηθάζηεθαλ εξήκελ απφ πεληακειή εθεηεία πξηλ 

αξρίζεη λα ηζρχεη ν Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη είλαη θπγφπνηλνη ζην 

εμσηεξηθφ φηαλ δεκνζηεχηεθε ν λφκνο απηφο, αλ ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα 

δήηεζε ηελ έθδνζή ηνπο απφ ηελ μέλε επηθξάηεηα φπνπ έρνπλ θαηαθχγεη 

θαη παξαδφζεθαλ ζηηο ειιεληθέο αξρέο, έρνπλ δηθαίσκα κέζα ζε δχν κήλεο 

απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ειιεληθφ έδαθνο λα αζθήζνπλ αλαθνπή θαηά ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο. Ζ αλαθνπή γίλεηαη ζην γξακκαηέα ηνπ 

πεληακεινχο εθεηείνπ πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε αθνχ 

πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε γηα ηελ θξάηεζή ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο. Αλ 

ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε αλαθνπή γίλεηαη ηππηθά δεθηή 

απφ ην πεληακειέο εθεηείν πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε, εμαθαλίδεηαη ε 

εξήκελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη ε ππφζεζε εθδηθάδεηαη απφ ην ίδην 

εθεηείν ζηελ νπζία ηεο, θαη’ αληηκσιίαλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θψδηθα πνηληθήο δηθνλνκίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ ππνινγίδεηαη γηα 

ηελ παξαγξαθή ν ρξφλνο πνπ πέξαζε απφ ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο έσο 

ηελ παξάδνζε ζηηο ειιεληθέο αξρέο απηψλ πνπ δεηείηαη ε έθδνζή ηνπο.  

 

Άξζξν  602. 

 

Ζ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ππέξ εθείλσλ πνπ θαηαδηθάζηεθαλ 

ακεηάθιεηα πξηλ αξρίζεη λα ηζρχεη ν λφκνο απηφο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. Δπαλάιεςε ηεο 

δίθεο ελαληίνλ εθείλσλ πνπ αζσψζεθαλ ακεηάθιεηα πξηλ αξρίζεη λα ηζρχεη 

ν λφκνο απηφο δελ επηηξέπεηαη.  

 

Άξζξν   603. 

 

Ζ εθηέιεζε θαη ησλ ακεηάθιεησλ απνθάζεσλ πνπ απαγγέιζεθαλ 

πξηλ αξρίζεη λα ηζρχεη ν Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ.  
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Άξζξν δεύηεξν. 

 

Αλαθαιείηαη ην Π. Γηάηαγκα αξηζ. 620/85 (ΦΔΚ 228 Α΄ ηεο 

31.12.1985).  

 

ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε 

ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο.  

 

                                                                Αζήλα,   26   Ηνπιίνπ  1986 
 

 

                                                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                                                        ΥΡΖΣΟ ΑΝΣ. ΑΡΣΕΔΣΑΚΖ 

 

 

                                                          Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

                                                          ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


